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1. APRESENTAÇÃO
O Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO, unidade pública vinculada à
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, foi criado pelo Decreto 2.740, de 11
de junho de 1987 e estruturado pelo Decreto 3.522 de 19 de setembro de 1990.
Em 12 de junho de 1991, a Lei Nº 11.460 alterou a nomenclatura inicial dada à
Unidade para Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz.
O Hospital compreende uma área de 28.541,60 metros quadrados. Referência
no Planalto Central, sendo todos os seus leitos dedicados exclusivamente ao
Sistema Único de Saúde (SUS).
Em consonância a missão e visão institucional, o hospital oferece atendimento
em urgências e emergências com qualidade, resolutividade e agilidade,
buscando restaurar a saúde física, mental e social do usuário, e, busca ser
referência

nacional

em

atendimento

às

urgências

e

emergências,

comprometido com a humanização e a qualidade dos serviços prestados,
buscando sempre a total satisfação dos clientes internos e externos.
Neste contexto o Instituto de Gestão em Saúde/GERIR, enquanto entidade
qualificada e atual gestora da instituição tem executado as ações em saúde
conforme missão e visão do hospital, contribuindo com atendimento às
necessidades de saúde da população Goiana.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR adotou mecanismos de controle que
estão previstos em todo o processo do modelo das Organizações Sociais, que
vai desde a sua qualificação até os momentos previstos para a prestação de
contas.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR é uma organização que, embora tenha
uma flexibilidade de gestão muito importante para suas atividades, apresenta
um dos mais complexos e completos sistemas de controle. A organização
presta contas de toda a parte financeira, patrimônio, recursos humanos e dos
resultados alcançados, comparando-os ao pactuado no contrato de gestão. Um
dos principais instrumentos utilizados para esse controle são os relatórios de
desempenho1ou de gestão, cuja função é prover informações acerca do grau
de alcance das metas pactuadas, conforme os indicadores definidos e segundo
a sistemática de avaliação traçada. Os relatórios poderão ser parciais,
trimestrais, quadrimestrais, semestrais e anuais.
1

Cadernos MARE da Reforma do Estado. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado.
Brasília – DF / 1998.
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Em cumprimento ao item 3.1.36 do Contrato de Gestão nº 64/2012 SES/GO,
o Instituto de Gestão em Saúde/GERIR, compromete permanentemente,
elaborar e encaminhar à Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização dos Serviços Públicos – AGR e à CONTRATANTE, em modelos
estabelecidos pela AGR, relatórios de execução, mensal, até o dia 10 do mês
subsequente ao trimestre.
Os Relatórios de Gestão já apresentados referentes ao Trimestre: 10 de maio
de 2012 a 10 de agosto de 2012, 10 de agosto de 2012 a 10 de novembro de
2012, 10 de novembro de 2012 a 10 de fevereiro de 2013, 10 de fevereiro de
2013 a 10 de maio de 2013, 10 de maio de 2013 a 10 de agosto de 2013, 10 de
agosto de 2013 a 10 de novembro de 2013, do Contrato de Gestão nº
64/2012 SES/GO, que visa estabelecer o compromisso entre as partes para o
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde
no HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA DR. VALDEMIRO DA CRUZ –
HUGO, para os fins que se destina.
O presente Relatório de Gestão refere-se ao Trimestre – 10 de Novembro de
2013 a 10 de Fevereiro de 2014.
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2. INTRODUÇÃO

O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR é uma associação civil sem fins
lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, dirigida ao ensino, à
pesquisa cientifica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação
do meio ambiente, à cultura, à assistência social e especialmente à saúde.
No desenvolvimento de suas atividades, deverá observar os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da
eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, sexo ou religião.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR elaborou seu Estatuto Social em
consonância com as diretrizes da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio de 1998
e da Lei Estadual nº 15.503, de 28 de dezembro de 2005 que dispõem sobre a
qualificação de entidades como organizações sociais.
O quadro social do Instituto de Gestão em Saúde/GERIR é constituído por
número ilimitado de associados, distribuídos nas categorias: Fundadores;
Efetivos; Correspondentes; Beneméritos e Honorários. São órgãos do Instituto
de Gestão em Saúde/GERIR: Assembleia Geral; Conselho de Administração;
Diretoria Executiva; Conselho Fiscal e Conselho Técnico. O Conselho de
Administração é constituído respeitando a paridade legal, por 07 (sete)
membros, todos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, composto da seguinte
forma: 02 vagas de membros natos representantes do Poder Público; 02 vagas
de membros natos representantes de entidades da sociedade civil organizada;
01 vaga de membro eleito dentre os empregados da entidade, ou membros ou
associados; 01 vaga para pessoas de notória capacidade profissional e
reconhecida idoneidade moral, eleitos pelos demais integrantes do Conselho
de Administração e 01 vaga para profissional técnico indicado pela Diretoria
Executiva.
Através do contrato de gestão, instituído pela Lei n°9.637/98, o Poder Público
transferiu a execução de serviço público prestado no HUGO para o Instituto de
Gestão em Saúde/GERIR, entidade privada, que visa prestar atividade de
interesse público e bem estar coletivo.
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O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou Proposta de Trabalho de
Organização, Administração e Gerenciamento do Hospital de Urgências de
Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz – HUGO, com fundamentação legal no
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2012. Como resultado foi firmado o Contrato
de Gestão nº 64/2012 SES/GO que visa estabelecer o compromisso entre as
partes para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e
serviços de saúde no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz
– HUGO, para os fins que se destina.
O referido contrato tem como Partícipes:
Contratante:
SES/GO: SECRETÁRIO ANTONIO FALEIROS FILHO
PGE: PROCURADOR GERAL ALEXANDRE TOCANTINS
Interveniente:
AGR: CONSELHEIRO PRESIDENTE HUMBERTO TANNÚS JUNIOR
Contratada:
GERIR: PRESIDENTE EDUARDO RECHE SOUZA

OBJETO:
Estabelecer

o

compromisso

entre

as

partes

para

o

gerenciamento,

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital de
Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz – HUGO, com a pactuação de
indicadores de Desempenho e Qualidade em regime de 24 horas/dia,
assegurando assistência universal e equânime aos usuários do SUS.
Os mecanismos de controle estão previstos em todo o processo, que vai desde
a sua qualificação até os momentos previstos para a prestação de contas.
Um dos principais instrumentos utilizados para esse controle, conforme
mencionado, são os relatórios de gestão.
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Atendendo à solicitação da Gerência de Auditoria da Superintendência de
Controle e Avaliação Técnica em Saúde/SCATS e compondo o Grupo Técnico
instituído pela Portaria/GAB/SES/GO nº 223/2013 realizou-se no dia 19 de
agosto de 2013, visita técnica no Hospital de Urgências de Goiânia/HUGO,
com a finalidade de proceder à contagem de leitos de internação geral e
subsidiando a elaboração do 3º Termo Aditivo ao CG nº 64/2012.
A contagem de leitos na referida visita técnica reafirmou os documentos
elaborados pelo Instituto GERIR, desde maio de 2012, que apontava
inconformidade no número de leitos gerais apresentados na modelagem.
Como resultado foi constatado e solicitado acrescer 46 leitos gerais ao número
de leitos da modelagem perfazendo um total de 237 leitos gerais. Foi
constatada também a existência de internações em leitos auxiliares que
apontou a recomendação de no máximo 80 internações/mês.
A partir destas constatações celebrou-se o 3º Termo Aditivo ao Contrato de
Gestão nº 64/2012.
Constitui objeto do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 64/2012,
celebrado entre o Estado de Goiás e o Instituto GERIR:
I. Acréscimo de 46 (quarenta e seis) leitos no HUGO e o consequente
acréscimo do valor correspondente ao montante do repasse mensal;
II. Alteração do plano de metas de produção;
III. Estabelecimento da obrigação de pagamento, pelo CONTRATANTE, do
valor correspondente às internações em leitos auxiliares, quando esgotada a
capacidade instalada de leitos;
IV. Estabelecimento de nova obrigação, pelo CONTRATADO, de habilitar o
HUGO como unidade captadora de órgãos e tecidos, junto ao Ministério da
Saúde;
V. Alteração

da

cláusula

oitava

do

ajuste

original,

que

trata

do

acompanhamento, fiscalização e avaliação.
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Diretoria GERIR/HUGO:
•Superintendente Executivo do Instituto de Gestão em Saúde/GERIR
Sr. Adilson Usier Leite
•Superintendente Técnico do Instituto de Gestão em Saúde/GERIR
Dr. Jose Mario Teles
•Controlador do Instituto de Gestão em Saúde/GERIR
Dr. Thiago Sobreira
•Controlador Júnior do Instituto de Gestão em Saúde/GERIR
Sra. Gisele Miguel Mendonça
•Consultora Técnica e Administrativa/GERIR
Dra. Maria Aparecida Leite
•Assistente Técnica/GERIR
Sra. Nádia Ferreira Gonçalves
•Diretor Geral/HUGO
Dr. Ciro Ricardo Pires de Castro
•Diretor Técnico/HUGO
Dr. Nasser Rodrigues Tannús
•Diretor Administrativo/HUGO
Sr. Thulio Lorentz Trivelli
•Diretor do Departamento Médico/HUGO
Dr. Antônio Francisco Guise
Diretor do Departamento de Ensino e Pesquisa/HUGO
Dr. Luiz Fernando Martins
Membros do Conselho de Excelência do HUGO2:
Sr. Nion Albernaz: Presidente
Sra. Lorena Dayrell
Sr. Macário Paiva Neto
Sra. Avenilma de Lourenzo Freitas
Sra. Luzia Helena Berigo
Sra. Margareth Rocha Peixoto Giglio
Sr. Fernando Antônio Monteiro
Sr. Pablo Carvalho Leite
2

Empossados pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo e pelo
Secretário de Estado da Saúde, Antônio Faleiros em solenidade de posse dos membros dos
Conselhos de Excelência dos hospitais de Doenças Tropicais (HDT), Urgências de Goiânia
(HUGO), Materno Infantil (HMI), Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA) e Central de
Laudos (FIDI), realizada em 22 de outubro de 2012.
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O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou aos Órgãos de Controle
Interno e Externo, em cumprimento ao item 3.1.36 (Contrato de Gestão) –
Elaborar e encaminhar à Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização dos Serviços Públicos – AGR e à CONTRATANTE, em modelos
estabelecidos pela AGR, relatórios de execução, mensal, até o dia 10 do mês
subsequente ao trimestre, os Relatórios de Gestão referentes ao Trimestre: 10
de maio de 2012 a 10 de agosto de 2012, 10 de agosto de 2012 a 10 de
novembro de 2012, 10 de novembro de 2012 a 10 de fevereiro de 2013 e 10 de
maio a 10 de agosto, 10 de agosto de 2013 a 10 de novembro 2013.
O presente Relatório de Gestão refere-se ao Trimestre/10 de novembro de
2013 a 10 de Fevereiro de 2014.
Ressaltamos

ainda

que

foi

estabelecida

a

Comissão

Unificada

de

Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, através da
Portaria Nº 272/2012/GAB/SES, publicada no D.O. nº 21.420 de 31/08/2012.
A referida portaria considera as disposições contidas na Portaria publicada com
o nº 089/2012/GAB/SES, que instituiu a Assessoria de Gestão de Parcerias
com Organizações Sociais/AGPOS.

Membros COMACG:
Sr. Murillo Simiema Campos/AGPOS/SES-GO
Sra. Presilina do Bomfim Nunes Carvalho/SCATS/SES-GO
Sra. Simone Machado de Oliveira Batista/SEST/SUS
Sra. Maria Aparecida Leite/GERIR/HUGO

A Portaria nº 361/2012/GAB/SES/GO, de 05/11/2012 atribuiu à COMACG as
seguintes competências:
I – Acompanhar o desempenho da Organização Social frente ao cumprimento
das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, através de relatórios
periódicos, conforme estabelecido no referido instrumento;
II – Requerer, a qualquer momento, a apresentação de relatório pertinente à
execução do contrato de gestão, contendo comparativo das metas propostas
com os resultados alcançados;
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III – Elaborar e encaminhar ao Secretário de Estado da Saúde de Goiás
relatório conclusivo da avaliação procedida;
IV – Comunicar à Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, mediante relatório
circunstanciado, as irregularidades ou ilegalidades de que tiver conhecimento,
envolvendo a utilização de recursos ou bens de origem pública pela
Organização Social;
V – Dar ciência, concomitantemente, dos mesmos fatos à Procuradoria Geral
do Estado, Controladoria - Geral do Estado, ao Tribunal de Contas do Estado e
ao Ministério Público, para a propositura de medidas cabíveis.
Ficou estabelecido ainda, que os Relatórios de Monitoramento e Avaliação
produzidos pelas COMACG serão utilizados como subsídios para a revisão e
adequação das metas a serem estabelecidas quando da renovação dos
Contratos de Gestão.
Objetivando harmonizar os procedimentos para monitoramento e avaliação do
gerenciamento de unidades de saúde pelas organizações sociais, institui-se o
Manual de Monitoramento e Avaliação de Contrato de Gestão utilizado no
âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
Foi realizado em janeiro de 2013 em cumprimento ao item 3.2.5 – Realizar,
semestralmente, por meio da AGPOS, avaliação global do cumprimento das
Metas e do Contrato sob os aspectos de gestão, contábil, jurídico e, em
especial, a assistência aos usuários, emitindo parecer conclusivo, após o
devido contraditório, o primeiro Monitoramento e Avaliação do Contrato de
Gestão, referente ao período de maio de 2012 a novembro de 2012, onde o
Instituto

de

Gestão

em

Saúde/GERIR

obteve

o

resultado

final

e

consubstanciado na Avaliação Global de 9,18.
Em junho de 2013, foi realizado o segundo Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão, referente ao período de dezembro de 2013 a maio de
2013, onde o Instituto de Gestão em Saúde/GERIR obteve o resultado final e
consubstanciado na Avaliação Global de 9,6, que corresponde ao conceito
“Muito Bom”, de acordo com a Sistemática de Avaliação de Desempenho
Institucional estabelecida no Anexo VI do Contrato de gestão nº 64/2012.
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A Prestação de Contas relativa ao Contrato de Gestão tem como Interveniente
a Agencia Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Públicos/AGR,

CONSELHEIRO

PRESIDENTE

HUMBERTO

TANNÚS

JUNIOR.
3.1.37 – Elaborar e encaminhar relatório consolidado de execução e
demonstrativos financeiros, ao fim de cada exercício fiscal, devendo ser
apresentado à CONTRATANTE e à AGR até o dia 10 de janeiro do ano
subsequente.
Em cumprimento ao item 3.1.36 (Contrato de Gestão) – Elaborar e
encaminhar à Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização dos
Serviços Públicos – AGR e à CONTRATANTE, em modelos estabelecidos pela
AGR, relatórios de execução, mensal, até o dia 10 do mês subsequente ao
trimestre – o Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou os Relatórios de
Gestão referentes ao Trimestre: 10 de maio de 2012 a 10 de agosto de 2012,
10 de agosto de 2012 a 10 de novembro de 2012 e 10 de novembro de 2012 a
10 de fevereiro de 2013, 10 de fevereiro a 10 de maio de 2013 e 10 de maio de
2013 a 10 de agosto de 2013, 10 de agosto de 2013 a 10 de novembro de
2013 e apresentará o presente relatório, trimestre 10 de novembro de 2013 a
10 de fevereiro de 2013.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR encaminha seus Relatórios de Gestão
à Controladoria Geral do Estado/CGE, Secretário de Estado, Sr. Adalto
Barbosa Junior. A CGE publicou a INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE Nº 12, DE
12 DE DEZEMBRO DE 2012 que: Estabelece a sistemática de fiscalização, a
cargo da Controladori3a-Geral do Estado (CGE), dos contratos de gestão
celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de
Goiás.
Encaminhado também os documentos referidos a Controladoria Geral do
Estado de Goiás/Unidade de Controle Interno/Superintendência Central de
Controle Interno junto a SES.
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O Ministério Público do estado de Goiás, através do Promotor de Justiça, Érico
de Pina Cabral, Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde/CAO
SAÚDE e Promotorias de Justiça para o Monitoramento da Gestão por OS de
Unidades Hospitalares do estado de Goiás realiza reuniões bimensais com as
Organizações Sociais e SES/GO. As reuniões e visitas as Unidades
Assistenciais visam monitorar a gestão com apresentação de resultados e
trocas de experiências. Os referidos Relatórios de Gestão, Mapas de
Produção, Laudos de Insalubridade e documentos diversos de Recursos
Humanos, também foram encaminhados.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou também os referidos
Relatórios de Gestão ao Ministério Público Federal/Procuradoria da
República em Goiás informando que os relatórios consubstanciam as ações
definidas no Plano de Trabalho e estratificam o plano com o resultado das
ações. O diagnóstico da situação em que se encontrava o Hospital de
Urgências de Goiânia/HUGO também foi encaminhado à procuradoria.
A Diretoria Geral do HUGO, Dr. Ciro Ricardo Pires de Castro, estabelece
articulação e reconhece a importância do acompanhamento do Conselho
Regional de Medicina do Estado de Goiás, na pessoa do Presidente Dr.
Salomão Rodrigues Filho.
O primeiro Relatório de Gestão foi elaborado no período de 10 de maio de
2012 a 10 de agosto de 2012 e refletiu o período de transição no
gerenciamento do HUGO, apresentando os resultados alcançados e as
fragilidades enfrentadas para a operacionalização da Proposta Técnica
apresentada para o gerenciamento da instituição hospitalar. Os resultados
alcançados foram apurados, com base no conjunto de indicadores, definidos na
programação para acompanhar o cumprimento das metas e compromissos
fixados e contemplou a primeira reunião de Planejamento Estratégico no
gerenciamento do estabelecimento hospitalar ocorrida no GERIR em 14 de
maio de 2012, o resumo da proposta técnica e a Avaliação de Conformidade
das Metas.
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É importante considerar que desde que assumiu a gerência do Hospital de
Urgências de Goiânia – HUGO em maio de 2012, o Instituto de Gestão em
Saúde/GERIR desenvolveu estudos e procedimentos organizacionais visando
adequação do Modelo Assistencial do hospital. Os referidos procedimentos
visavam compatibilizar os pactos preconizados no Contrato de Gestão n.º
64/2012 – SES/GO e a realidade assistencial encontrada no HUGO. O Instituto
de Gestão em Saúde/GERIR elaborou o segundo Relatório de Gestão que
contempla o período de 10 de agosto de 2012 a 10 de novembro de 2012,
apresentando uma série histórica sobre o seu desempenho na gerência da
unidade hospitalar HUGO, com informações que permitem identificar, de forma
mais clara e objetiva, as relações de causa e efeito, tanto das ações da
instituição, quanto de eventuais condições sobre a melhoria do desempenho.
Da mesma forma foram explicitadas as causas de um desempenho em
desacordo com o pretendido. O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR elaborou
o terceiro Relatório de Gestão, que contempla o período de 10 de novembro
de 2012 a 10 de fevereiro de 2013, apresentando uma série histórica sobre o
seu desempenho na gerência da unidade hospitalar HUGO com a inserção do
planejamento institucional na organização do referido hospital.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR elaborou o quarto Relatório de
Gestão, que contempla o período de 10 de fevereiro de 2013 a 10 de maio de
2013, apresentando uma série histórica sobre o seu desempenho na gerência
da unidade hospitalar HUGO com informações que demonstram a solidez do
planejamento institucional na organização do referido hospital, bem como o
adequado acompanhamento desse planejamento.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR elaborou o quinto Relatório de
Gestão, que contempla o período de 10 de maio de 2013 a 10 de agosto de
2013, apresentando uma série histórica sobre o seu desempenho na gerência
da unidade hospitalar HUGO com ações que demonstram os avanços e
desafios observados na referida gestão e a segurança proporcionada pelo
planejamento institucional na organização, e o adequado acompanhamento
desse planejamento.
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O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou o sexto Relatório de
Gestão que contempla o período de 10 de agosto de 2013 a 10 de novembro
de 2013, em consonância com a sua Missão, Visão e Valores. O presente
Relatório de Gestão, apresentado pelo Instituto de Gestão em Saúde/GERIR,
contempla o período de 10 de novembro de 2013 a 10 de fevereiro de 2014,
em concordância com a sua Missão, Visão e Valores vigentes, deveres
pactuados com o contrato de Gestão nº64/2012 e o 3º Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão nº 64/2012.

Missão
Buscar soluções na área da saúde atendendo as necessidades dos nossos
parceiros e da população.

Visão
Ser uma entidade nacionalmente reconhecida pela qualidade na gestão e na
implementação de soluções para as instituições e profissionais da saúde.

Valores
Ética
Transparência
Responsabilidade Social
Gestão participativa
Valorização dos colaboradores
Responsabilidade com os recursos públicos
Sustentabilidade
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3. QUALIDADE NA ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS

Desenvolver a atenção às Urgências com qualidade, em todos os níveis do
Sistema, constitui um dos maiores desafios da saúde na atualidade. A
organização da assistência deve buscar mais que o mero alcance de metas
quantitativas de atendimento, a execução da atenção às urgências deve ser
desenvolvida com princípios de qualidade, a fim de fazer diferença no
atendimento e resultar em melhoria do estado de saúde e bem estar do
usuário. Nesse contexto, a atenção às urgências no Estado de Goiás em muito
se assemelha àquela observada no contexto nacional.
A saúde tem a constante necessidade de buscar a excelência em suas
atividades, pois a lida diária com vidas impulsiona a melhoria contínua dos
serviços, e faz crescer a preocupação com a qualidade das estruturas e
processos. O objetivo prioritário dessa busca incessante pela qualidade é a
adequada atenção ao paciente, com a utilização de meios apropriados ao
alcance das metas de saúde estabelecidas.
O Instituto de Gestão em Saúde – GERIR, desde que assumiu a
administração do Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO, desenvolve
estratégias de planejamento voltadas à obtenção de avanços, no que se refere
à constante busca pela qualidade, bem como na detecção das fragilidades e
conscientização sobre os desafios a serem enfrentados pela instituição. Nesse
contexto, instituiu o Grupo de Trabalho de Estratificação e Avaliação do
Projeto, que tem realizado o acompanhamento e a avaliação da proposta de
trabalho apresentada, bem como realizado a reorientação das estratégias prédefinidas, a fim de se alcançar melhores resultados.

3.1 O Planejamento Estratégico e a Busca pela Qualidade
No processo de atendimento às expectativas de usuários dos serviços de
saúde, e principalmente na atenção às urgências, a qualidade constitui
elemento diferenciador. Nesse espeque, a melhoria permanente da qualidade
da gestão e da assistência, deve integrar de modo harmônico as áreas médica,
tecnológica, administrativa, econômica, assistencial e de docência e pesquisa.
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O Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO compõe uma rede de serviços
de atenção à saúde, associados geograficamente, seja por uma organização
planejada ou como consequência de uma organização espontânea dos
elementos assistenciais existentes. Este conjunto, que abrange a totalidade da
oferta de serviços disponíveis em um território, denomina-se “sistema local de
saúde”. No contexto de um sistema local de saúde, os hospitais desempenham
um papel indispensável, na oferta de assistência médica integrada e
continuada, na constituição de um nível intermediário dentro de uma rede de
serviços de complexidade crescente; na concentração de grande quantidade
de recursos de diagnóstico e tratamento para, no menor tempo possível,
reintegrar o paciente ao seu meio; na abrangência dos resultados de suas
ações sobre a população da área de influência; na promoção da saúde e
prevenção das doenças sempre que o estabelecimento pertencer a uma rede
que garanta a disponibilidade de todos os recursos para resolver cada caso.
O Instituto GERIR acredita que toda a instituição hospitalar deve se aprimorar
permanentemente, de tal forma que consiga melhores resultados, com foco em
processos de qualidade. O desenvolvimento e aprimoramento de programas de
garantia de qualidade são uma necessidade em termos de eficiência e uma
obrigação do ponto de vista ético e moral. Esses programas devem garantir
que os usuários sejam reintegrados à sociedade em condições de retornar,
tanto quanto possível, às funções que desempenhava anteriormente. Assim, o
conceito do ser humano encontra-se intimamente associado à existência
dessas instituições, que só adquirem pleno sentido, quando são concebidas em
razão das pessoas.
No atual contexto da saúde em Goiás, o HUGO é uma organização de alta
responsabilidade social, e também em virtude de sua complexidade
organizacional e comportamental, enquadra-se como organização potencial ao
planejamento estratégico, constituindo-se em organismo com excelente índice
de probabilidade de desenvolvimento, se empregado eficazmente esse
instrumento.
Um dos grandes méritos do planejamento estratégico é o de trazer à tona a
iminência do diálogo, problematizando a realidade a fim de incorporar um
raciocínio sobre a governabilidade de situações de compartilhamento e
dispersão do poder que enfatiza a negociação política.
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O reconhecimento do ato de planejar como relação interativa, bem como a
adoção da negociação cooperativa como meio estratégico possível, a
valorização da explicação do outro como parâmetro de crítica da nossa própria
explicação e possível complemento e, finalmente, o destaque concedido à
cultura no delineamento das regras institucionais, são elementos que abrem
caminho para uma interpretação menos presa à uma racionalidade pura de
fins.
O Planejamento Estratégico é observado sob as dimensões de Abrangência,
Tempo e Objetivo e influenciado por fatores tais como a facilidade, vantagens,
oportunidades como pontos fortes, dificuldades, obstáculos e vulnerabilidades
como pontos fracos, tanto do ambiente externo como do ambiente
intraorganizacional.
A formulação de estratégias, não se resume na simples previsão das decisões
que serão tomadas no futuro, fundamenta-se na tomada de decisões que
produzirão efeitos no futuro. Ou seja, estratégia é condicionamento do futuro e,
por isso, implica uma administração também estratégica e em longo prazo.
Com esse referencial teórico, o Grupo de Trabalho – GT de Estratificação e
Avaliação do Projeto trabalha a proposta apresentada seguindo um roteiro de
instrumento com adequado planejamento, visão de futuro, oportunos
cronogramas de execução, custos estimados e resultados factíveis. Nos
projetos táticos e operacionais observou a definição dos objetivos a alcançar e
definiu as estratégias de implantação na Gestão, nos Processos, nos Fluxos,
nas Comissões Técnicas, nas Medidas de Promoção de Relação Humana e
Apoio Social na Comunidade Interna e Externa do Hospital (Atendimento e
Acolhimento), nos Serviços e Funcionamento de Equipe Interdisciplinar e
outros serviços, na Ciência e Tecnologia, na Política de Recursos Humanos e
no Monitoramento e Avaliação dos Serviços.
Desde setembro de 2012 as áreas voltadas à atividade Executiva e Técnica do
Instituto de Gestão em Saúde/GERIR estabeleceram a Diretoria Colegiada
GERIR/HUGO (DGH), com o intuito de realizar o Monitoramento e Avaliação da
proposta, em articulação com o Serviço. A DGH, também se responsabiliza
pelo planejamento estratégico.
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O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR, em parceria com o corpo diretivo do
HUGO, em janeiro de 2013, reestabelece o processo do Planejamento pautado
na Eficiência, com ênfase nos meios; realização de tarefas; resolução de
problemas e capacitação de colaboradores, de modo a operar mais
adequadamente os recursos utilizados; e na Eficácia, com ênfase aos objetivos
e metas voltados ao monitoramento visando o alcance dos resultados
propostos no projeto. O processo gerencial estabelecido está voltado à
efetividade organizacional.
Nesse contexto, o monitoramento da execução dos planos com a finalidade de
alcance dos objetivos supramencionados é realizado pela DGH em parceria
com a área de apoio técnico operacional, por meio da inserção do tema nas
pautas de reuniões, para discussão e deliberações.
3.2 Área de Apoio Técnico Operacional
A Área de Apoio Técnico Operacional, diretamente ligada às Superintendências
Executiva e Técnica do Instituto GERIR e às Diretorias do HUGO, foi criada
com o intuito de colaborar com o controle e a organização de atividades
técnico-gerenciais relacionadas aos itens pactuados no Contrato de Gestão nº
64/2012 SES-GO e no seu 3º Termo Aditivo.
A Área de Apoio Técnico Operacional participa na elaboração e implementação
do planejamento estratégico do HUGO; na formulação e avaliação de projetos
e propostas técnicas referentes ao planejamento estratégico do HUGO;
acompanha, avalia e emite opiniões em procedimentos e atos que envolvam o
alcance das metas pactuadas com a SES-GO; acompanha a execução das
atividades referentes ao planejamento estratégico do HUGO; assiste a Diretoria
Colegiada

GERIR/HUGO

em

assuntos

relacionados

ao

planejamento

estratégico do HUGO; planeja, organiza e coordena as Reuniões da Diretoria
Colegiada GERIR/HUGO; supervisionam as atividades relacionadas ao alcance
das metas pactuadas no Contrato de Gestão nº 64/2012 SES-GO, e no seu 3º
Termo

Aditivo;

responsabiliza-se

pelo

apoio

administrativo

à

instituição/reestruturação das Comissões Técnicas; supervisiona as atividades
desenvolvidas pelas Comissões Técnicas; elabora e implanta, em parceria com
as Comissões Técnicas, sistemas de acompanhamento e controle das
atividades desenvolvidas; corresponsabiliza-se pela prestação de contas
periódica, referente às atividades desenvolvidas pelas Comissões Técnicas;
participa das atividades de educação permanente.
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O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR considera a importância do
planejamento estratégico na obtenção de avanços, no que se refere à
constante busca pela qualidade, bem como na detecção das fragilidades e
conscientização sobre os desafios a serem enfrentados pela instituição. No
desenvolvimento de suas atividades, a Área de Apoio Técnico Operacional
preza pela fidedignidade dos dados a ela apresentados, bem como, a ética, o
sigilo e o respeito. A referida área tem realizado, junto às Diretorias, o
acompanhamento e a avaliação da proposta de trabalho apresentada, bem
como, a reorientação das estratégias pré-definidas, a fim de se alcançar
melhores resultados.
No período de 10 de novembro de 2013 a 10 de fevereiro de 2014 a área de
Apoio Técnico Operacional desenvolveu atividades de Elaboração da proposta
para a instituição do Núcleo de Segurança do Paciente no HUGO; Elaboração
de proposta para a implementação da Sistematização da Assistência de
Enfermagem

no

HUGO;

Acompanhamento

e

avaliação

mensal

dos

procedimentos e atos realizados no HUGO, relacionados ao alcance das metas
proposta pela SES-GO; Acompanhamento e avaliação das atividades
desenvolvidas pelo Serviço de Gerenciamento de Resíduos; Planejamento e
acompanhamento das reuniões de Diretoria Colegiada GERIR/HUGO, com
elaboração de relatórios executivos; Elaboração de relatório de indicadores
hospitalares para monitoramento da qualidade dos serviços prestados no
HUGO; Elaboração e atualização do banco de dados referente à Pesquisa de
Satisfação dos Usuários do HUGO; Análise e apresentação dos resultados da
Pesquisa de Satisfação dos Usuários do HUGO, com elaboração de
frequências descritivas, por meio de tabelas e gráficos; Elaboração de
propostas direcionadas à instituição de serviços e execução de atividades
relacionadas à Avaliação da Qualidade Hospitalar; Atualização e envio à
Assessoria de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais – AGPOS, das
planilhas referentes ao monitoramento da produção mensal do HUGO e
Elaboração e avaliação de documentos pertinentes ao cumprimento do
Contrato de Gestão nº 64/2012 SES-GO e do seu 3º Termo Aditivo.
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3.2.1 Atividades Executadas
• Participação nas reuniões de acompanhamento e avaliação do planejamento
estratégico do HUGO, com definição de corresponsabilidades;
• Elaboração de projeto para instituição do Núcleo de Qualidade GERIR/HUGO;
• Elaboração de projeto para instituição do Núcleo de Sistematização da
Assistência GERIR/HUGO;
• Elaboração de projeto para instituição do Núcleo de Segurança do Paciente
GERIR/HUGO;
• Apoio técnico para elaboração do Plano de Segurança do Paciente
GERIR/HUGO;
• Acompanhamento e avaliação semanal dos procedimentos e atos realizados
no HUGO, relacionados ao alcance das metas proposta pela SES-GO;
• Planejamento e acompanhamento das reuniões de Diretoria Colegiada
GERIR/HUGO, com elaboração de relatórios executivos;
• Elaboração, desenvolvimento e acompanhamento de indicadores hospitalares
para adequar o monitoramento da qualidade dos serviços prestados no HUGO;
• Elaboração de relatório de indicadores hospitalares para monitoramento da
qualidade dos serviços prestados no HUGO;
• Participação no planejamento e implementação das atividades executadas
pelo Grupo de Trabalho em Humanização;
• Elaboração e atualização do banco de dados referente à Pesquisa de
Satisfação dos Usuários do HUGO;
•Análise e apresentação dos resultados da Pesquisa de Satisfação dos
Usuários do HUGO, com elaboração de frequências descritivas, por meio de
tabelas e gráficos;
•Elaboração de propostas direcionadas à instituição de serviços e execução de
atividades relacionadas à Avaliação da Qualidade Hospitalar;
•Elaboração e atualização de Portarias referentes à criação e/ou alterações nas
Comissões Técnicas do HUGO, em parceria com a Diretoria Geral;
•Elaboração e atualização de Regimentos Internos das Comissões Técnicas do
HUGO, em parceria com a Diretoria Geral;
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•Acompanhamento das reuniões periódicas realizadas pelas Comissões
Técnicas do HUGO;
•Atualização da documentação referente à Qualificação do HUGO como
Hospital Escola;
•Realização de reuniões com chefias de setores, para tratar sobre o
cumprimento das metas;
•Atualização e envio à Assessoria de Gestão de Parcerias com Organizações
Sociais – AGPOS, das planilhas referentes ao monitoramento da produção
mensal do HUGO;
•Elaboração e avaliação de documentos pertinentes ao cumprimento do
Contrato de Gestão nº 64/2012 SES-GO e do seu 3º Termo Aditivo.
3.2.2 Núcleo da Qualidade
O Núcleo de Qualidade também resulta deste planejamento estratégico e está
sendo organizado com o objetivo de conduzir um processo permanente de
disseminação da cultura da Qualidade e da promoção de medidas para
Acreditação Hospitalar. Com planejamento detalhado, contemplando aspectos
essenciais da qualidade de acordo com a Organização Nacional de
Acreditação (ONA), iniciou seus trabalhos com o desenvolvimento de
ferramentas personalizadas de avaliação e diagnóstico situacional, que
apontarão os nós críticos para a Segurança Hospitalar, norteando táticas
gerenciais de promoção da qualidade e prevenção de danos.
3.2.3 Gerenciamento de Riscos e Resíduos
O Gerenciamento de Riscos e Resíduos em Saúde é a aplicação sistêmica e
contínua de políticas, procedimentos e recursos que visam prevenir danos
capazes de afetar a segurança, a saúde humana, a integridade profissional,
o meio ambiente e a imagem institucional.
O Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos foi criado no mês de
agosto de 2013, em cumprimento ao item 3.1.33 do Contrato de Gestão Nº
64/212-SES-GO. Este serviço tem como objetivo geral a implantação do
processo de gerenciamento integrado de riscos e resíduos visando a
diminuição e prevenção de “Near Miss”, eventos sem danos e eventos
adversos, bem como a redução da produção dos resíduos hospitalares.
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Segundo a ANVISA, risco é a combinação da probabilidade de ocorrência de
um dano e a gravidade de tal dano (2008). Sendo assim, situação ou fator de
risco é uma condição ou conjunto de circunstâncias que tem a potencialidade
de provocar um efeito adverso como morte, lesão, doenças, danos à saúde e à
propriedade ou ao meio ambiente.
No Brasil a produção de resíduos em larga escala é um dos grandes problemas
da Saúde Pública. São produzidas diariamente, no nosso país, 230.000
toneladas de resíduos, e desses uma enorme quantidade não recebe o devido
tratamento, sendo depositados em lixões a céu aberto e resultando em
prejuízos a saúde pública decorrentes da poluição (SANTOS & SOUZA, 2012).
Os resíduos dos serviços de saúde apesar de representarem apenas 1% da
totalidade de lixo produzidos no meio urbano oferecem um preocupante risco
sanitário e ambiental perante um gerenciamento ineficaz. Eles são fontes de
propagação de doenças, que podem contribuir para o aumento da incidência
de infecção hospitalar, além de apresentarem um risco ocupacional intra e
extra estabelecimento de saúde (SALES et al., 2009).
É de responsabilidade da Instituição de Saúde gerenciar os resíduos
produzidos, desde a sua coleta até a sua disposição final, que deve ser
ambientalmente segura. Isso se dá através de um método sistemático que
engloba o planejamento, a implementação e a avaliação de medidas sanitárias
ao tipo de resíduo gerado. Uma geração descontrolada de resíduos tem
impacto negativo ao meio ambiente e representa riscos para a saúde humana.
A aplicação do gerenciamento de riscos e resíduos desenvolve as práticas
assistenciais seguras e ainda fortalece a proposta do Sistema Único de Saúde,
uma política pública, que visa a garantia do acesso de todos os usuários do
sistema de saúde a serviços de qualidade.
Nesse sentido, o Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos realizou
várias ações entre novembro de 2013 a janeiro de 2014, que serão descritas a
seguir, buscando diminuir o impacto da produção de resíduos na sociedade,
bem como os riscos inerentes.
Coleta dos resíduos infectantes, químicos e perfurocortantes
O Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos acompanhou e fiscalizou
diariamente a coleta dos resíduos dos Grupos A, B e E produzidos pelo
Hospital de Urgências de Goiânia/HUGO. Esses resíduos são coletados por
empresa, contratados e especializados em transporte, coleta e tratamento.
26

Os resíduos infectantes e perfurocortantes são coletados de segunda a
sábado. Já o químico é coletado de acordo com a demanda de produção.
No mês de Novembro/2013 foram produzidos 27.817 kg de resíduos dos
grupos A, B e E; em Dezembro/2013 foi produzido 25.073 kg e em
Janeiro/2014 foi produzido 22.050 (TABELAS 1, 2 e 3; gráfico 1).

TABELA 1: Coleta dos resíduos dos Grupos A, B e E de Novembro/2013
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TABELA 2: Coleta dos resíduos dos Grupos A, B e E de Dezembro/2013
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TABELA 3: Coleta dos resíduos dos Grupos A, B e E de Janeiro/2014

29

GRÁFICO 1 : Produção dos resíduos dos Grupos A, B e E
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Por intermédio destes dados, calculou-se a variação de resíduos produzidos de
um período (mês) para o outro, através da formula:
Geração de resíduos em Kg no período X (atual)
Variação da geração de resíduos = _____________________________________ x 100 - 100
Geração de resíduos em Kg no período Y (anterior)

A variação do mês de Novembro/2013 em relação ao mês de Outubro/2013
(que foi produzido 28.287 kg de resíduos dos grupos A, B e E) foi de – 1,66 %,
ou seja, houve uma diminuição de 470 kg de resíduos A, B e E gerados pelo
hospital. Entre os meses de Novembro/2013 e Dezembro/2013 a redução foi de
9,86 %, diminuindo a produção em 2.744 kg. Do mês de Dezembro/2013 para
Janeiro/2014 a variação foi de -12,05 % (-3.023 kg). Calculando a variação
entres os trimestres de Agosto/2013 a Outubro/2013 (produção total de 96.554
kg) e Novembro/2013 a Janeiro/2014 (produção total de 74.940 kg), o resultado
é uma redução de 22,38 %, ou seja, a diminuição da produção de um trimestre
para o outro foi de 21.614 kg de resíduos A, B e E.
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Atualizações do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde - PGRSS/HUGO.
Entre os meses de Dezembro/2013 e Janeiro/2014 o SGRR trabalhou na
atualização do PGRSS/HUGO. Foram atualizados dados referentes às
empresas envolvidas com a segregação, produção e coleta dos resíduos do
hospital, entre outros procedimentos.
O PGRSS é um documento que aponta e descrevem ações relativas ao
manejo dos resíduos sólidos da instituição de saúde, contemplando os
aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta,
armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a
proteção à saúde pública e ao meio ambiente. Após a finalização o Plano será
disponibilizado à Diretoria GERIR/HUGO para apreciação.

Visitas Técnicas
As visitas técnicas são realizadas diariamente pela equipe do Serviço de
Gerenciamento de Riscos e Resíduos. Os setores visitados são os envolvidos
nos processos de segregação, coleta, transporte interno, armazenamento
interno, transporte externo e armazenamento externo dos resíduos. Essas
vistorias têm por finalidade a identificação e resolução de problemas
envolvendo o gerenciamento de riscos e resíduos através de uma educação
continuada in loco.

Encontrado alguma não conformidade os profissionais

recebem instruções compatíveis a correta realização do procedimento.
Durante essas visitas a SGRR, as supervisoras da Empresa de Serviço de
Higienização e Limpeza, que presta serviço nesta instituição, e, chefes de cada
departamento, identificaram alguns problemas, como por exemplo, utilização
incorreta das lixeiras destinadas para lixo infectante e comum, uso incorreto
dos contêineres de transporte e armazenamento, descarte incorreto dos
resíduos, realização de procedimentos que oferecem riscos aos trabalhadores
e pacientes, dentre outros.
Nas visitas realizadas nos meses de Dezembro/2013 e Janeiro/2014 foi
solicitada a instalação de suportes de caixas para resíduos perfurocortantes,
saboneteiras e suporte de papel toalha, próximo às pias do Serviço de
Emergência, Unidades de Terapia Intensiva e das Enfermarias.
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Neste período, verificou-se ainda, a necessidade de identificar as caixas de
perfurocortantes como resíduos químicos, pois esses dispositivos eram
identificados como infectante e perfurocortante, e, com tudo, nelas também são
descartados

frascos

de

medicamentos.

O

SGRR,

junto

a

Diretoria

Administrativa, providenciou um carimbo com o símbolo e a escrita dos
resíduos do grupo B para identificação das caixas de descarte de
perfurocortantes.
Educação Continuada
A educação continuada é um componente essencial no desenvolvimento de
recursos humanos voltados ao gerenciamento dos riscos e resíduos.
Em parceria com o DDRH, o serviço de gerenciamento de riscos e resíduos,
oferece capacitações, cujos temas, abordam desde a segregação até o
armazenamento dos resíduos produzidos.
Nos dias 11, 12 e 13 no mês de Novembro de 2013, em parceria com a
CEGERES (Coordenação Estadual de Gerenciamento de Resíduos dos
Estabelecimentos de Saúde) o SGRR ofereceu aos servidores de todos os
plantões (A, B e C) capacitação em PGRSS e Segregação de Resíduos
Sólidos de Saúde, ministrada pela Sra. Marília Ferraz (Coordenadora da
CEGERES).
No dia 25 e 26 de Novembro de 2013 foi realizada uma capacitação sobre o
manuseio correto dos resíduos para os funcionários da FORTESUL,
responsáveis pela limpeza e coleta dos resíduos. A palestra foi ministrada pela
Coordenadora da Comissão de Gerenciamento de Resíduos, Sra. Sílvia
Cunha, que abordou temas relativos aos processos de segregação, coleta
interna, transporte interno e armazenamento dos resíduos produzidos pela
unidade.
No dia 10 de Dezembro de 2013, em parceria com a Sra. Maria Inês Pinheiro
Costa da GERISCO, foi ofertada palestra sobre o Gerenciamento de Riscos.
Aquisições de Recursos Materiais Permanentes
Após a realização de visita técnica foi identificado a presença de lixeiras e
contêineres danificados, os quais não atendiam as normas da RDC nº 306, de
07 de Dezembro de 2004.
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Foi solicitada junto a Diretoria Administrativa a aquisição de 150 lixeiras de 50
litros, oito contêineres de 240 litros e quatro 1000 litros.
Os recursos materiais adquiridos (150 lixeiras, quatro contêineres de 1000 litros
e seis de 240 litros) foram entregues ao SGRR no mês de Novembro.
Posteriormente, as Unidades de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico e
Enfermarias foram contemplados com as lixeiras novas. Em contrapartida, as
lixeiras recolhidas desses setores passaram por manutenção corretiva e foram
enviadas para uso no abrigo externo e temporário de resíduos comuns.

Projeto: Reforma do Abrigo Externo de Resíduos
Após análise feita pela equipe do SGRR, detectou-se a redução da produção
dos resíduos infectantes e aumento da produção dos resíduos comuns, o que
resultou na superlotação do abrigo do lixo comum.
A Diretoria Administrativa foi informada a respeito dessa situação, sendo
levantada pela mesma, a necessidade de ampliação do abrigo de lixo comum.
Em parceria com o serviço de Manutenção/HUGO, a Diretoria Administrativa
está elaborando um projeto que visa reformar o abrigo externo, com
perspectivas de ampliação do bloco destinado aos resíduos comum não
reciclável, construção de um abrigo para o lixo reciclável e químico. Além disso,
essa projeção contempla construção de uma área destinada para lavagem dos
contêineres.

Conclusão e Considerações Finais
O Serviço de Gerenciamento de Riscos e Resíduos tem desenvolvido ações
voltadas para tratamento dos resíduos dos grupos A, B e E, contribuindo para
promoção de uma política institucional de minimização de danos ambientais,
diminuição dos riscos sem danos e eventos adversos no HUGO a menor custo.
Mesmo com avanços apresentados nesse setor, há desafios que precisam ser
enfrentados para busca de assistência segura e resolutiva.
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3.2.4 Qualidade com foco na Segurança do Paciente
3.2.4.1 Proposta: Núcleo de Segurança do Paciente
Introdução
A qualidade da assistência à saúde tem sido amplamente discutida no cenário
mundial, com a finalidade de aprimorar a efetividade dos serviços de saúde
prestados à população (ANVISA, 2013a).
A melhoria da qualidade dos serviços prestados constitui, hoje, fator primordial
à adequada prestação de serviços à saúde. A procura por novos modelos
assistenciais e diferentes formas de gestão visam alcançar resultados
apropriados

à

otimização

de

recursos,

desenvolvimento

do

cuidado

humanizado, e garantia da melhoria do serviço oferecido (MANZO et al., 2012).
Nos últimos anos, é possível observar uma grande mobilização relacionada à
implementação de programas de qualidade nas organizações hospitalares,
visando melhorar seu gerenciamento e aumentar a eficiência dos serviços de
saúde (JÚNIOR e VIEIRA, 2002).
O Ministério da saúde tem instituído medidas para garantir a segurança do
paciente e prevenir eventos adversos nas instituições de saúde (ANVISA,
2013a), na qual os serviços assistências à saúde devem atender normas
instituídas, RDC 36 de 2013 e RDC 53 de 2013(ANVISA, 2013b) e implementar
protocolos: cirurgia segura (ANEXO 01); Higienização das mãos (ANEXO 02);
Identificação do Paciente (ANEXO 03); Prescrição, uso e administração de
medicamentos (ANEXO 04); Prevenção de quedas (ANEXO 05) e Prevenção
de úlceras por pressão (ANEXO 06).
As normas visam à melhoria dos processos de cuidado e do uso de tecnologias
da saúde, a disseminação sistemática da cultura de segurança, a articulação e
a integração dos processos de gestão de risco e a garantia das boas práticas
de funcionamento do serviço de saúde (BRASIL, 2013).
A Resolução de Diretoria Colegiada 36 de 25 de julho de 2013 é considerada
um marco para a promoção da segurança do paciente e melhoria da qualidade
nos serviços de saúde, por se tratar de documento que regulamenta e incentiva
a implantação do Programa Nacional de Segurança do Paciente e Núcleo de
Segurança do Paciente nos Estabelecimentos Assistenciais à Saúde nas
instituições de saúde (ANVISA, 2013b).
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A cada dez pacientes atendidos em um hospital, um sofre pelo menos um
evento adverso, como por exemplo, queda e administração incorreta de
medicações (MENDES et. al 2005).
A implantação do Núcleo de Segurança do paciente no HUGO constitui uma
importante decisão que promoverá avanços e estratégias capazes de prevenir
e reduzir a incidência de eventos adversos relacionados à assistência na
instituição.
O Plano de Segurança do paciente aportará estratégias e ações de gestão de
risco para a identificação do paciente, a higiene das mãos, a segurança
cirúrgica, os cuidados com a prescrição, o uso e a administração de
medicamentos, entre outros (BRASIL, 2013; ANVISA, 2013b).
É de responsabilidade do NSP o monitoramento dos incidentes e eventos
adversos; realização de notificação dos eventos adversos ao Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária em até quinze dias após a ocorrência, com exceção
para os casos que resultar em morte, os quais deverão ser notificados em até
72 horas. Quedas de pacientes, infecções hospitalares e o agravamento da
situação de saúde por falhas ocorridas durante cirurgias (ANVISA, 2013b).
Na busca pela excelência e atendendo a normativas nacionais, o Instituto de
Gestão em Saúde – GERIR propõe a implantação do Núcleo de Segurança do
Paciente nos Estabelecimentos Assistenciais à Saúde no Hospital de
Urgências de Goiás – HUGO, que e atuará com intento de garantir a segurança
do paciente e qualidade assistência da instituição.

Objetivos
Objetivo Geral


Instituir medidas que aumentem a segurança do paciente e a qualidade
dos serviços de saúde.

Objetivos Específicos:


Realizar diagnóstico organizacional;



Qualificar os atendimentos prestados;



Qualificar os serviços prestados;
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Estabelecer planos de ação para redução e controle dos riscos a que o
pacientes são submetidos;



Elaborar indicadores de qualidade relacionados à segurança do
paciente;



Mensurar os indicadores de qualidade relacionados à segurança do
paciente;



Realizar a notificação dos eventos adversos;



Instituir medidas para identificação do paciente;



Instituir medidas seguras para administração de medicamentos;



Instituir medidas preventivas de quedas de pacientes;



Instituir medidas preventivas de Infecções hospitalares;



Instituir medidas preventivas de úlceras por pressão;



Instituir medidas preventivas de danos e riscos ocorridas durante
cirurgias.

Metodologia
O Núcleo de Segurança do Paciente trabalhará no sentido de garantir a
qualidade da assistência por meio da observância aos padrões previamente
estabelecidos, com o intuito de reduzir a um mínimo aceitável o risco de danos
desnecessários e evitáveis relacionados ao cuidado do paciente.
Para alcance de cultura de segurança no Hospital de Urgências de Goiânia, em
parceria com o Instituto Gerir, será instituído o Núcleo de Segurança do
Paciente e realizado Plano de Segurança do Paciente baseado em fatores
capazes de contribuir com assistência segura. Dentre estes fatores serão
considerados os associados ao sistema, aos profissionais e aos pacientes.
Seus

membros

serão

responsáveis

por

planejar,

monitorar,

avaliar,

diagnosticar e fiscalizar a qualificação dos procedimentos realizados nas
instituições administradas pelo GERIR, incluindo tanto a parte assistencial,
como a administrativa.
O NSP se reunirá quinzenalmente para discutir questões relacionadas ao
desempenho institucional, bem como, planejar e programar ações relevantes à
segurança do paciente.
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Periodicamente,

será

realizado

monitoramento

interno

nos

setores

administrados pelo GERIR, com avaliação e registro das ações que visam o
fortalecimento da cultura de segurança do paciente. Os problemas identificados
nas irão subsidiar um “Plano de Ação”, elaborado em parceria com os setores,
onde esses responderão às seguintes perguntas:
 O que vai ser feito para resolver a problemática?
 Como será feito?
 Quando será feito?
 Quem vai fazer?
 Por que vai fazer?
 Onde será feito?
 Quanto vai custar?

Resultados esperados
As ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) do
HUGO serão capazes de prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos
relacionadas à assistência nos serviços de saúde, no mínimo aceitável. Além
disso, espera se que o acompanhamento sistemático e a análise crítica dos
resultados permitam a célere prevenção de erros adversos, aumentando a
segurança ao paciente e melhor qualidade da assistência.
O Instituto Gerir acredita que o trabalho pautado no alcance de metas instituído
por meio do Plano de Segurança do Paciente a ser elaborado pelo NSP, auxilie
a melhoria das condições de saúde dos indivíduos e da população; adapte-se o
seu ambiente, através de recursos necessários para manter e desenvolver as
atividades institucionais e garantir sua viabilidade; promovendo uma cultura
organizacional capaz de promover segurança do paciente e melhor qualidade
nas intervenções em saúde, garantindo serviços resolutivos e que satisfaçam
as necessidades dos pacientes.
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Cronograma
Segurança do Paciente
2014

Atividades
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Criação do Núcleo de
Segurança do paciente
Elaboração do Plano de
Segurança do paciente
Formação da Equipe
Estratégica para execução
do Plano de Segurança do
Paciente
Capacitação da equipe para
realização de notificação de
eventos adversos e de Near
miss
Implementação dos
protocolos de segurança do
paciente
Reunião dos integrantes do
Núcleo de Segurança do
paciente
Reunião in loco de
integrantes do NSP e
Equipe Estratégica
Avaliação

Referências
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em Serviços de Saúde (GGTES). Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica
Aplicada à Prática. 2013 a.
Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Diretoria Colegiada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada –
RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. 2013b.
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p. 325-34, 2002.
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janeiro de 2013.
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de Acreditação Hospitalar no cotidiano de profissionais de saúde. Rev Esc
Enferm USP, v. 46, n. 2, p. 388-94, 2012.
MENDES, W. et al. Revisão dos estudos de avaliação da ocorrência de
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2013.
3.2.4.1.1 Segurança do Paciente no HUGO/GERIR
A assistência segura tem sido amplamente discutida no Hospital de Urgências
de Goiânia.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR tem reafirmado a importância do
atendimento a RDC N. 36 de 25 de julho de 2013 e busca articular-se aos
profissionais de saúde da referida instituição, contribuindo com o fortalecimento
técnico e científico do grupo e disseminação da cultura de segurança.
As atividades propostas estão sendo executadas em tempo hábil conforme
planejamento.
Foi instituído o Núcleo de Segurança do Paciente através da Portaria 002/2010
DG/HUGO, sendo constituído por 22 integrantes que envolvem diversos
setores (Centro Cirúrgico, CME, SCIH, UTI, Agência transfusional, Núcleo de
Vigilância Epidemiológica, Farmácia e Engenharia Clínica, Serviço de Cirurgia
Geral e Serviço de Gerenciamento de Risco e Resíduos).
Para elaboração do Plano de Segurança do Paciente do HUGO foi realizado
inicialmente o diagnóstico, na qual se solicitou aos representantes a descrição
dos eventos adversos recorrentes em cada setor. Além disso, aos mesmos
incumbiu-se de sugerir ações capazes de intervir no problema encontrado.
3.2.4.2

Proposta:

Núcleo

de

Sistematização

da

Assistência

de

Enfermagem
Introdução
Os serviços de saúde têm preocupado em qualificar o atendimento prestado
nas instituições de saúde mediante implantação da sistematização da
assistência de enfermagem (SAE), na modalidade de processo de enfermagem
(ANDRADE; VIEIRA, 2005).
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O Processo de Enfermagem possui cinco etapas operacionais interrelacionadas e interdependentes: coleta de dados, diagnóstico de enfermagem,
planejamento da assistência de enfermagem, implementação e avaliação da
assistência de enfermagem (ALFARO-LEFEVRE, 2005).
É amplamente considerado como um importante método para gestão do
cuidado (SÁNCHEZ, RODRIGUEZ et al., 2002), oportuniza atendimento
individualizado (THOMAZ; GUIDARDELLO, 2002) e de qualidade (MARQUES;
CARVALHO, 2005).
Essa ferramenta de trabalho é dinâmica e contribuem para sistematização,
humanização e direcionamento das intervenções para alcance de resultados,
maximiza a ação da equipe de enfermagem, e ainda, quando devidamente
documentado, proporciona dados importantes que podem direcionar a prática
no futuro, considerando pacientes em situações semelhantes (ALFAROLEFEVRE, 2005).
Sua implementação é obrigatória no Brasil (COFEN, 2009) e sua utilização,
preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS, 2001).
Neste contexto, o instituto GERIR visa a implementação da Sistematização da
Assistência de Enfermagem na modalidade do Processo de Enfermagem a fim
de promover atendimento individualizado, integral e de qualidade, atendendo a
Resolução do COFEN nº 358/2009.

Objetivo
Implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem na modalidade
do Processo de Enfermagem no Serviço Assistencial à Saúde de Urgência.

Metodologia
O Núcleo de Sistematização da Assistência de enfermagem visa melhorar o
processo de trabalho da equipe de enfermagem, bem como a qualidade da
assistência de enfermagem.
Os membros serão responsáveis por planejar, monitorar e avaliar as ações de
implantação da SAE no serviço, sob apoio do Instituto de Gestão em
Saúde/GERIR.

40

O referido Núcleo de Sistematização de Assistência de Enfermagem do HUGO
reunirá quinzenalmente, ou quando julgarem necessário, para discutir
questões, planejar e programar a implantação da SAE.
O plano de ação para a implantação da SAE será elaborado em parceria com
os setores, onde esses responderão às seguintes perguntas:
 O que vai ser feito para implantar a SAE?
 Como será feito?
 Quando será feito?
 Quem vai fazer?
 Por que vai fazer?
 Onde será feito?
 Quanto vai custar?

Resultados esperados
A implementação da SAE na modalidade do PE é capaz de favorecer a
melhoria da qualidade da assistência à saúde, além de influenciar no processo
de trabalho dos profissionais de enfermagem tornando o cuidado menos
oneroso e mais resolutivo.
Além disso, espera se que a utilização dessa ferramenta de trabalho evite o
retrabalho e erros, aumentando a segurança e a rapidez nas decisões,
melhorando o sistema de gestão do cuidado, por meio do controle consistente
do processo de trabalho dos profissionais de enfermagem.
Neste sentido, O Instituto de Saúde GERIR acredita que o desenvolvimento
das atividades relacionadas a SAE na modalidade do PE possibilitará a quebra
do paradigma da fragmentação da assistência de enfermagem, garantindo
assistência de enfermagem capaz de contemplar as necessidades dos
usuários do sistema de saúde.

41

Cronograma
Sistematização da Assistência de Enfermagem
2014

Atividades
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Criação Comissão pra
implementação da
Sistematização da
Assistência na modalidade
do Processo de
Enfermagem
Elaboração e refinamento
de instrumentos de coleta
de dados
Formação da Equipe
Estratégica
Capacitação da equipe para
utilização do Processo de
Enfermagem
implementação da
Sistematização da
Assistência na modalidade
do Processo de
Enfermagem
Reunião da Equipe
Estratégica
Avaliação
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e

dá

outras
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em:
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3.2.4.2.1 Sistematização da Assistência de Enfermagem no HUGO/GERIR
A SAE na modalidade do PE é uma importante ferramenta da gestão do
cuidado, corrobora com a qualidade e resolutividade da assistência de
enfermagem.
Em decorrência da importância dessa ferramenta de trabalho da equipe de
enfermagem o Instituto de Gestão em Saúde/GERIR busca articular-se aos
profissionais de saúde do HUGO, contribuindo com o fortalecimento técnico e
científico e apoio para planejamento da implantação da SAE.
O presente projeto será encaminhado para apreciação da Diretoria de
enfermagem, posteriormente será articulada a formação do Núcleo de
Sistematização da Assistência de enfermagem.
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4. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA ORGANIZAÇÃO ASSISTENCIAL

4.1 Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica/HUGO – NHVE/HUGO
Instituído pela PORTARIA Nº 2.254, DE 5 DE AGOSTO DE 2010, que define
as competências para a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios,
os critérios para a qualificação das unidades hospitalares de referência
nacional e define também o escopo das atividades a serem desenvolvidas
pelos Núcleos Hospitalares de Epidemiologia.
A vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar tem como principal objetivo
detectar, notificar e investigar as Doenças de Notificação Compulsória (DNC) e
demais agravos de relevância epidemiológica, principalmente para as doenças
emergentes e os casos mais graves atendidas em hospital.
A notificação de DNC permite ao município a adoção, oportunamente, de
medidas de controle, possibilitando a interrupção da cadeia de transmissão de
doenças entre a população. A instituição da rede de hospitais de referência
serve de apoio para o planejamento das ações de vigilância e constitui
ferramenta importante para o planejamento e gestão hospitalar.
O NHVE/HUGO desenvolve ações que objetivam a melhoria da Atenção à
Saúde na área assistencial hospitalar, realizam avaliação trimestral dos casos
notificados e os encaminham para Diretoria Administrativa do HUGO e Instituto
de Gestão em Saúde/GERIR.
O relatório referente ao quarto trimestre de 2013 traz a análise dos
atendimentos realizados pelo NHVE/HUGO, agravos notificados, acidentes de
trabalho graves e casos de violência notificados (ANEXO 07).

4.2 Humanização da Assistência no HUGO
No modelo gerencial desenvolvido pelo Instituto GERIR, a Proposta Técnica
para organização da assistência no HUGO tem como diretriz central a Política
Nacional de Humanização preconizada pelo Ministério da Saúde. Assim, por
meio da inseparabilidade entre gestão e atenção, visa mudar os modos de
atender,

com

a

organização

dos

processos

de

trabalho:

equipes

interdisciplinares, o planejamento, a decisão e a participação.
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O modelo de atenção desarticulado e fragmentado se deve a insuficiência de
dispositivos de fomento à cogestão, à valorização e inclusão dos gestores,
trabalhadores e usuários no processo de produção de saúde. A realidade do
HUGO, serviço hospitalar integrante dessa rede assistencial fragmentada e
desarticulada, apesar de iniciativas para desenvolver uma Política de
Humanização enfrenta ainda muitos desafios.
As ações desenvolvidas se destinaram a empreender uma política institucional
de resgate da humanização na assistência à saúde, em beneficio dos usuários
e dos profissionais de saúde.
Visando consolidar as propostas de ação em Humanização já elaboradas e
viabilizar a continuidade no desenvolvimento dessas, foi estruturado o Grupo
de Trabalho em Humanização (GTH/HUGO). O GTH/HUGO surgiu através da
integração da Equipe de Humanização (composta por profissionais das Artes
Cênicas) e da Área de Desenvolvimento de Recursos Humanos do HUGO.
Para melhor orientação e condução do programa de ações de humanização, o
GTH/HUGO foi composto por profissionais da direção, da administração e das
áreas clínica e operacional do hospital.
O GTH/HUGO constitui-se enquanto espaço coletivo democrático e organizado
de escuta, análise, elaboração e decisão sobre projetos e ações de
Humanização. A atuação do GTH/HUGO está inserida nas perspectivas da
Proposta Técnica do Instituto GERIR para organização da assistência no
HUGO, tendo como diretriz central a Política de Humanização preconizada pelo
Ministério da Saúde.
O Grupo de Trabalho em Humanização (GTH/HUGO) surgiu através da
integração da Equipe de Humanização (composta por profissionais das Artes
Cênicas) e da Área de Desenvolvimento de Recursos Humanos do HUGO.
Para melhor orientação e condução do programa de ações de humanização, o
GTH/HUGO foi composto por profissionais da direção, da administração e das
áreas clínica e operacional do hospital.
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Com a criação do grupo, reafirma-se o HumanizaSUS como política que
atravessa as diferentes ações e instâncias dos processos de humanização,
englobando os diferentes níveis e dimensões da atenção e gestão. O objetivo
da criação do GTH/HUGO está ancorado na efetivação de uma condução mais
humanizada do processo permanente de transformação da cultura assistência
à saúde, favorecendo o respeito à dignidade humana. O GTH/HUGO constituise assim enquanto espaço coletivo democrático e organizado de escuta,
análise, elaboração e decisão sobre projetos de Humanização. As atribuições
do

GTH/HUGO

estão

especialmente

vinculadas,

a

identificação

de

mecanismos para promover um real comprometimento de todo o hospital com
a nova política de humanização e uma participação ativa dos profissionais em
disseminar as ações propostas pelo GTH/HUGO.
Desde Novembro de 2013, o Plano de Humanização da Gestão do Trabalho
GTH/HUGO passa por avaliação, e sua implementação visa a reconstrução
desse modelo fragilizado, por meio do compromisso com a ambiência; melhoria
das condições de trabalho e de atendimento; valorização dos diferentes
sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores
e gestores e fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos.
O principal objetivo do GTH/HUGO é promover mudança no modelo de
atenção e gestão dos processos de trabalho do HUGO tendo como foco as
necessidades dos usuários e a produção de saúde, resgatando os
fundamentos básicos que norteiam as práticas de saúde no SUS.
O Plano de Trabalho elaborado pelo GTH/HUGO contempla estratégias que
favorecem o estabelecimento de vínculos solidários e de participação coletiva
no processo de gestão; a troca e a construção de saberes trabalhando com
grupos

de

estudos

de

casos,

com

equipes

multiprofissionais

e

multidisciplinares, e grupos de experiências de profissionais e usuários; o
reconhecimento dos usuários como sujeitos ativos e protagonistas das ações
de saúde; o fortalecimento do controle social com caráter participativo; o
compromisso com a democratização das relações de trabalho e a valorização
dos profissionais de saúde, estimulando processos de educação permanente;
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A ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo; a disseminação
das informações ao usuário e dos direitos do código dos usuários do SUS; a
participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão,
fortalecendo

e

valorizando

os

trabalhadores,

sua

motivação,

o

autodesenvolvimento e o crescimento profissional;
As ações desenvolvidas no primeiro momento se destinaram a empreender
uma política institucional de resgate da humanização na assistência à saúde,
em beneficio dos usuários e dos profissionais de saúde.

4.3 Gerência de Equipamentos e Infraestrutura Hospitalar/GEIH/HUGO
A Gerência de Equipamentos e Infraestrutura/ GEIH/HUGO considera a
importância do serviço a ser executado e principalmente, a forma de gerenciar
a realização desse serviço. Cabe, portanto, ao responsável pelo grupo, a partir
do conhecimento da unidade hospitalar, de sua infraestrutura e do parque de
equipamentos instalados, estabelecer um sistema de gerenciamento de
serviços capaz de garantir a presteza e confiabilidade na execução. Porém,
todo um sistema perfeito de gerenciamento dos serviços de manutenção não
será útil se não estiver efetivamente vinculado a um sistema de gerenciamento
dos recursos humanos envolvidos nessa atividade.
É imprescindível que os técnicos participem sempre de cursos de treinamento,
principalmente quando novos equipamentos forem adquiridos, que haja
monitoração constante de sua produtividade e da qualidade dos serviços por
eles realizados, que saibam interagir com o corpo clínico de maneira cordial e
eficiente, que conheçam os termos médicos para entender e se fazer entender.
É ainda imperioso que o pessoal de apoio administrativo também esteja
envolvido no tipo de trabalho do grupo de manutenção, que não se resume
apenas aos serviços de manutenção propriamente ditos, mas ao auxílio na
aquisição de novos equipamentos, na realização ou acompanhamento de
testes no momento do recebimento desses equipamentos e eventualmente na
instrução aos usuários sobre a sua utilização mais adequada.
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Assim, além do gerenciamento do serviço de manutenção, cabe ao
responsável pela equipe de manutenção estabelecer um sistema de
gerenciamento dos recursos humanos sob sua responsabilidade capaz de
garantir que todo o pessoal que compõe a equipe, sejam da área técnica ou
administrativa, execute seu trabalho com qualidade. Desse modo, um sistema
de gerenciamento da manutenção de equipamentos médico-hospitalares só
será completo se abarcar o gerenciamento dos serviços e dos recursos
humanos.
O Hospitalar do Hospital de Urgências de Goiânia possui um vasto “parque”
tecnológico instalado em suas dependências. Dispõem de equipamentos de
última geração, os quais exigem uma infraestrutura qualificada, e que nesses
últimos anos apresentou um crescimento significativo, devido a constante
disponibilização de novos equipamentos lançados, todos os anos e também ao
aumento da demanda de serviços à saúde. A GEIH (Gerência de
Equipamentos e Infraestrutura Hospitalar) aplica os mais modernos conceitos
de Engenharia Clínica não só para equipamentos médicos, mas nos demais
equipamentos e também, na infraestrutura do Hospital, visando sempre à
qualidade dos serviços e a otimização dos recursos.
O gerenciamento de equipamentos de saúde contempla as atividades de
planejamento, seleção, aquisição, recebimento, inventário técnico, registro
histórico, armazenamento, transferência, instalação, uso, intervenção técnica,
descarte e segurança do paciente.
O

sistema

de

manutenção

de

equipamentos

médico-hospitalares

e

infraestrutura hospitalar, bem como, a Gerência de Equipamentos e
Infraestrutura/GEIH/HUGO desenvolvem ações de extrema importância para a
instituição. Ao considerar o serviço a ser executado, a equipe gerencial
coordena a implementação dos mesmos, com gerenciamento e supervisão.
O objetivo deste é relatar a relação, dos chamados gerados no período, nos
quais foram estabelecidos atendimentos a área clínica (equipamentos) e
atendimentos da área hospitalar (predial), pela Gerência de Equipamentos e
Infraestrutura Hospitalar, do Hospital de Urgências de Goiânia, consolidando os
resultados adquiridos e as ações realizadas pela equipe do GEIH/HUGO.
O presente relatório visa mostrar a atuação no setor de Engenharia Clínica, no
caso os equipamentos médicos, relativo ao período de 10 de novembro de
2013 ao dia 10 de fevereiro de 2014.
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4.3.1 Ações Realizadas
Nesse período, o setor realizou a manutenção, a correção e a prevenção
interna e externa de vários equipamentos, como: ventiladores, monitores,
focos, bisturis elétricos, osmoses de hemodiálise, mesas cirúrgica, aparelhos
anestésicos, oxímetros, aspiradores, autoclaves e fontes de luz.
Essas manutenções são realizadas nos diversos setores que compõem os
serviços do HUGO.
Os dados apresentados auxiliam a área, no conhecimento na urgência da
realização do serviço, no estabelecimento de uma rotina de manutenção
preventiva e obtenção do nível de confiabilidade, que é necessária, pois a
manutenção inadequada pode colocar em risco a vida dos pacientes.
O GEIH leva em consideração as necessidades do HUGO com ênfase no
Gerenciamento dos Recursos Físicos e Tecnológicos em Estabelecimentos de
Saúde, sempre acompanhando os últimos lançamentos no âmbito da saúde e o
cuidado de seus usuários. Tudo isso está diretamente ligado aos impactos
financeiros do hospital, aos riscos à segurança para com os pacientes ou
equipe de saúde, e a vulnerabilidade da continuidade na assistência, fruto do
alto grau de dependência dos equipamentos médico-hospitalares para a
realização de procedimentos de diagnóstico, terapia e de emergência.
Esse gerenciamento de tecnologia no âmbito da saúde é uma ferramenta
essencial para exercer boas práticas para a gerência em serviços da saúde. O
bom trabalho e os resultados obtidos pelo GEIH é resultado dos princípios:
rastreabilidade, qualidade, eficácia, eficiência e segurança para o paciente.
Embasado na RDC 50, RDC 02, NBR 15943 e as boas práticas de aquisição
de equipamentos médico-hospitalares da ANVISA. ANEXO 08.

4.4 Assistência de Enfermagem no HUGO
A equipe de enfermagem do Hospital de Urgências de Goiânia busca oferecer
atendimento de urgência e emergência com qualidade e resolutividade,
promovendo a saúde e a vida dos pacientes e seus familiares, fundamentados
na ética e legalidade que regem a profissão de enfermagem.
A Enfermagem tem por essência o cuidado ao ser humano no desenvolvimento
de ações que compreendem desde o acolhimento até a alta do paciente.
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No HUGO, os profissionais de enfermagem almejam ser referência na
assistência e peça colaboradora na construção do conhecimento.

Buscam

planejar a assistência de enfermagem com base no conhecimento técnico e
científico, e, visa o atendimento pautado na humanização da assistência.
Neste contexto, o serviço de enfermagem busca a promoção de vínculo que
garanta melhor adesão ao tratamento estabelecido, e, por conseguinte, alcance
de resultados desejados.
4.4.1 Ações Realizadas
As ações desenvolvidas pelo Serviço de Enfermagem no período de
Novembro/2013 a Janeiro/2014 foram:


Realização de Abordagem a pacientes que possuem feridas pela Comissão
de Curativos (Tratamento de Feridas) com foco nas clínicas médica e
cirúrgica

e

enfermarias

do

Pronto

Atendimento.

No

período

de

novembro/2013 a janeiro/2014 foram atendidos 257 pacientes que
obtiveram êxito no tratamento das feridas. Vale ressaltar, que neste
período, a Comissão de Curativos realizou 4.743 curativos. Além disso,
realizou ações de educação em serviço voltado para atendimento dos
pacientes, que possuíam lesões, do 4º e 5º andares.

A Comissão de

Curativos é composta por uma enfermeira e seis técnicos de enfermagem,
que possui o objetivo de avaliar, acompanhar e indicar o tipo de curativo de
acordo com a evolução da lesão.


Participação no curso de Atualização de Tratamento de Feridas.



Realização de Educação Permanente ativa em todos os setores, in loco,
privilegiando as necessidades específicas, com aproveitamento total dos
profissionais de enfermagem.



Realização de remanejamento de Chefias, de Supervisores e Técnicos de
Enfermagem para melhorar a qualidade da assistência de enfermagem.



Participação na posse da Comissão de Ética em Enfermagem.



Realização de reuniões periódicas com chefias e equipes.



Implementação do Procedimento Operacional Padrão - POP em cada setor.



Participação das Comissões de Óbito, Nutrição e Dietoterapia, PGRSS
(Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Saúde) e Núcleo de
Segurança do Paciente.
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Participação efetiva em reunião semanal das UTI's.



Participação em reunião da Diretoria Colegiada.



Participação em reunião semanal do Pronto Atendimento.



Participação efetiva do Colegiado da Gestão de Urgência.



Realização diária da Gestão de Leitos.



Realização diária do Kan Ban na unidade de emergência.



Realização de solicitação de apoio junto ao COREN-GO para implantação
da Sistematização da Assistência em Enfermagem - SAE.



Participação do NAQH – Núcleo Interno da Qualidade Hospitalar;



Elaboração do Manual Tratamento de Feridas (Comissão de Curativos) –
em fase inicial;



Elaboração

do

Regimento

Interno

da

Enfermagem

–

fase

de

desenvolvimento;


Elaboração dos fluxos de cada serviço – fase inicial;



Realização de treinamento/capacitação para os administrativos de cada
setor, com ênfase nos registros voltados aos pacientes;



Indicação de temas para programação da Educação Permanente para o
ano de 2014.

4.4.2 Acolhimento com Classificação de Risco de Manchester
O Grupo de classificação de risco de Manchester foi criado em novembro de
1994 com o objetivo de estabelecer um consenso entre médicos e enfermeiros
para a padronização da classificação de risco nos serviços de urgência e
emergência. Um estudo realizado mostrou variações importantes nas
nomenclaturas e definições existentes. Verificou-se então, a necessidade de
desenvolver:
• Nomenclatura comum;
• Definições comuns;
• Sólida metodologia;
• Programa de capacitação;
• Guia de auditoria.
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Apesar da variabilidade encontrada verificou-se a existência de temposresposta comuns e chegou-se a uma conclusão quanto a um novo sistema de
nomenclatura e definição. Para cada prioridade foi atribuído um número, um
nome, uma cor e um tempo alvo para a primeira avaliação médica. Através de
reuniões de âmbito nacional no Reino Unido entre representantes enfermeiros
e médicos dos serviços de urgência foi criada uma escala nacional de triagem.
O objetivo da classificação de risco é identificar a prioridade clínica e não o
diagnóstico, facilitando a gestão da clínica de cada paciente e a gestão do
serviço como um todo. O método consiste em identificar a queixa principal do
paciente (motivo que o levou a procurar o serviço), definir a condição
apresentada (fluxograma de apresentação) e procurar sinais e sintomas
(discriminadores) em cada nível de prioridade clínica.
Nos projetos de implantação das Redes de Urgência e Emergência, um dos
pilares é a adoção de um sistema de triagem em todos os pontos de atenção à
saúde, desde a atenção primária até a terciária, para que os pacientes passem
por um processo de classificação de risco clínico que oriente o atendimento ou
encaminhamento do paciente para o ponto de atenção à saúde mais adequada
ao seu quadro clínico.
A Classificação de Risco de Manchester é uma metodologia científica que
confere classificação de risco para os pacientes que buscam atendimento em
uma unidade de pronto atendimento. O Sistema de Classificação de Risco
(SCR) dispõe de 52 entradas, que se entende por fluxos ou algoritmos para a
classificação da gravidade, avaliação esta codificada em cores. Os fluxogramas
estão agrupados de forma a identificar sinais, sintomas ou síndromes que
habitualmente motivam a ida do paciente a um Pronto Atendimento.
Cada cor de classificação determina um tempo máximo para o atendimento ao
paciente, de forma a não comprometer a sua saúde. Quanto ao significado das
cores, Pancieri informa que o paciente classificado como vermelho deve ser
atendido de imediato, ou seja, tempo zero. As demais cores laranja, amarelo,
verde e azul devem ser atendidas em tempo máximo de 10 minutos, 60
minutos, 120 minutos e 240 minutos respectivamente, conforme Figura abaixo.
No HUGO a Classificação de Risco utiliza-se da melhor tecnologia disponível,
através de equipamento especializado, que reduz significativamente o tempo
do processo. É realizada por equipe de enfermagem treinada e organiza a
porta de entrada, de modo a priorizar o atendimento nos casos necessários.
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4.4.3 Considerações
O serviço de enfermagem do HUGO desenvolve a sua prática pautada no
atendimento integral, de qualidade e resolutivo.
Neste período foram desenvolvidas ações que visam à melhoria do
atendimento aos pacientes e familiares. É importante ressaltar que com a
atuação da Comissão de Curativos diminui-se o número de pacientes com
lesões infectadas; houve preparo de pacientes que possuíam lesões para
procedimento cirúrgico e desbridamento.
As ações de educação em serviço tem sido importante para desenvolvimento
de conhecimento, habilidade e atitude da equipe. Além disso, favorece a
atualização e capacitação dos profissionais de enfermagem, promovendo o
cuidado de qualidade. A educação permanente é realizada, principalmente, in
loco, com aproveitamento integral das equipes.
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4.5 Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
Á Equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do HUGO compete à
execução das ações programadas de controle de infecção hospitalar.
O planejamento anual dessas ações está descrito no Programa de Controle de
Infecção Relacionada à Assistência à Saúde – PCIRAS, elaborado pelo Serviço
de Controle de Infecção hospitalar - SCIH.
O PCIRAS considera as ações permanentes, definidas em consonância as
legislações e normas técnicas sobre o controle de infecção relacionada a
serviço de saúde, e, as ações temporárias, resultado do planejamento
estratégico

e

da

análise

periódica

das

informações

da

vigilância

epidemiológica.
O SCIH do HUGO atua com o objetivo de redução máxima possível da
incidência e da gravidade das infecções relacionadas à assistência à saúde. O
SCIH atua nas quatro Unidades de Terapia Intensivas (UTI) do HUGO, nas
Clínicas Médica, Cirúrgica e Traumatologia, realizando vigilância de infecções
relacionadas à assistência à saúde (IrAS), promovendo educação continuada e
orientações in locu relativas à prevenção de infecção, e realizando diagnósticos
situacionais que impliquem em risco de infecção.
Os profissionais médicos do SCIH, além de atuarem como controladores de
infecção, também realizam atividades assistenciais na especialidade de
Infectologia.
As ações planejadas pela Equipe do Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar do HUGO obtiveram avanços na perspectiva da Atenção à saúde
qualificando o cuidado no que se refere às atribuições do serviço.

4.5.1 Ações Realizadas
As atividades do SCIH são classificadas de acordo com sua periodicidade em
atividades diárias, semanais, mensais e outras atividades sem periodicidade
definida. As atividades desenvolvidas no período de Novembro/2013 a
Janeiro/2014 foram:
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Atividades diárias:


Controle e uso racional de antimicrobianos. Todas as fichas de
antimicrobianos
Infectologistas,

preenchidas
e

o

melhor

pelos

médicos

esquema

são

avaliadas

antimicrobiano

pelos

profilático

ou

terapêutico é sugerido para o paciente;


Avaliação e conduta de pareceres médicos de Infectologia em todas as
áreas de internação;



Visita diária e discussão de terapêutica antimicrobiana nas UTI 2, 3 e 4.



Classificação das bactérias isoladas em culturas de espécimes clínicos
quanto ao perfil de resistência antimicrobiana;



Instituição de precaução de contato para os pacientes com indicação, de
acordo com a classificação das culturas;



Vigilância de infecções relacionadas à assistência à saúde (IrAS)* nas UTI
1, 2, 3 e 4, traumatologia, clínica médica, e clínica cirúrgica;
o A vigilância das infecções é realizada de maneira ativa e passiva,
dando preferência à busca ativa. A busca ativa permite o
acompanhamento do caso definido como infecção e ações durante o
processo infeccioso, com a finalidade de maior resolutividade do
caso e de medidas imediatas de contenção da infecção e de seu
agente causador. Para tanto, são realizadas visitas diárias aos
setores de internação, com atenção aos pacientes em uso de
dispositivos invasivos, de antimicrobianos de largo espectro e com
identificação

de

microrganismos

isolados

em

culturas

microbiológicas. Fichas específicas de casos ou suspeita de casos
de IrAS são preenchidas e servem como metodologia de
acompanhamento do caso de infecção.


Preenchimento da ficha de infecção com informações sobre o quantitativo
dos dispositivos invasivos (número de sonda vesical de demora, de cateter
venoso central e ventilação mecânica) de todas as unidades mencionadas;



Avaliação das cabeceiras dos leitos das UTI 1, 2, 3 e 4 quanto à posição de
elevação, como parte das atividades do Bundle de Pneumonia;



Elaboração de planilha de pacientes em precaução de contato por bactéria
multirresistente;
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Visita às unidades de internação para diagnosticar e acompanhar situações
de risco para infecção relacionada à assistência à saúde;



Realização de visita às áreas de apoio para levantamento de dados que
influenciem no controle de IrAS.

Atividades semanais:


Capacitação dos novos servidores e estagiários do HUGO com os temas:
Higienização das Mãos e Precauções e Isolamentos, com entrega de
material específico elaborado pelo SCIH;



Envio da Planilha de Dados sobre Casos de IrAS por Microrganismos
Multirresistentes à COMCISS, referentes às UTI, toda sexta feira;



Atendimento de pacientes** em acompanhamento no ambulatório de
osteomielite;
o **Os pacientes em seguimento são acompanhados desde o
diagnóstico da osteomielite até a resolução do processo infeccioso.
O ambulatório de osteomielite ocorre às quartas feiras, no período
vespertino, com atendimento de 8 pacientes.



Participação na reunião semanal com os coordenadores das UTI, com o
objetivo de discutir e implementar melhorias nas UTI.

Atividades mensais:


Avaliação dos dados da vigilância epidemiológica dos casos de IrAS, com
elaboração de relatórios de indicadores*** de IrAS de todos os setores de
internação do HUGO (UTI 1, 2, 3 e 4, traumatologia, clínica médica, clínica
cirúrgica), exceto enfermarias;
o ***Os indicadores de infecção são relativos ao local de internação do
paciente, à especialidade que presta assistência, ao sítio de infecção
e suas classificações, e aos dispositivos invasivos e procedimentos
cirúrgicos.



Envio dos relatórios de indicadores de IrAS dos setores do HUGO para
COMCISS, para CEPCIRAS e para ANVISA (órgãos reguladores e
fiscalizadores);



Relatório das bactérias multirresistentes isoladas no mês;
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Reuniões**** da CCIH com:
o Apresentação dos indicadores de IrAS à autoridade máxima da
instituição e às chefias de todos os setores do hospital;
o Exposição da situação do controle das infecções hospitalares;
o São pontuados vários aspectos do HUGO que possam influenciar no
processo infeccioso ou no risco de infecção.
o ****Nas reuniões da CCIH há amplo debate na comunidade
hospitalar sobre os indicadores de IrAS e sobre os fatores
relacionados, bem como as mediadas de controle.



Participação nas reuniões da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde, e do Comitê de Ética em Pesquisa;



Participação na reunião mensal da CEPCIRAS.

Outras atividades:


Educação continuada nos diversos setores do HUGO, realizadas in loco,
abordando temas de acordo com a necessidade do setor.
o No mês de novembro e dezembro houve capacitação das equipes de
enfermagem da Clínica Médica e Clínica Cirúrgica que não foram
contempladas com a capacitação ocorrida nos meses anteriores. O
tema abordado foi medidas de prevenção e controle de Infecção
Relacionada à Assistência à Saúde. Os plantões A, B e C diurno e
noturno foram abordados, com entrega de material específico
elaborado pelo SCIH. Houve boa aceitação por parte da equipe de
enfermagem.



Relatório da capacitação realizada com a equipe de enfermagem das
clínicas médica e cirúrgica;



Participação

dos

Programas

de

Residência

Médica

e

Residência

Multiprofissional com palestras sobre o tema Antibiótico profilaxia cirúrgica;


Solicitação de instalação e reparo dos dispensadores de álcool, de
sabonete e de papel toalha nas clínicas médica, cirúrgica e traumatologia;



Implementação do POP de Prevenção de Pneumonia Associada à
Ventilação Mecânica, com a avaliação diária das cabeceiras dos leitos das
UTI quanto à elevação;
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o Avaliação da adesão da equipe assistencial da UTI à elevação da
cabeceira das maca/camas entre 30° e 45°, com elaboração de
indicadores.


Relatório da vistoria técnica realizada na Central de Material Esterilizado
para avaliação das condições de trabalho, estrutura física e avaliação de
procedimentos, com sugestões de adequações e justificativas;



Continuidade de Pós Graduação – MBA em Gestão em Saúde e Controle
de Infecção - pelo enfermeiro colaborador Lucas Peixoto Batista, com
aplicação dos conhecimentos adquiridos no SCIH.

Conclusão e Considerações Finais
As ações desenvolvidas pelo SCIH têm atingido os profissionais de saúde do
HUGO. Estes são co-responsabilizados pelos eventos de infecção e pelas
situações de risco de infecção.
No cenário trabalhado observa-se maior adesão à higienização das mãos e às
medidas de precaução e isolamento.
As chefias dos setores têm apoiado as ações que visam o controle de infecção
e têm participado nesse processo. Contudo, ainda encontramos resistências
individuais quanto ao uso adequado de equipamentos de proteção individual e
a quebra de técnicas assépticas, e resistência de algumas chefias quanto a
alteração de condutas e rotinas.
O SCIH ainda conta com profissionais médicos e enfermeiros em número não
satisfatório, deixando lacunas em algumas áreas de atuação, como a ausência
de visita diária do Infectologista na UTI 1, o não acompanhamento e falta de
busca ativa de infecções nas enfermarias e Pronto Atendimento e a falta de
acompanhamento regular das áreas de apoio (CME, centro cirúrgico,
lavanderia, nutrição e dietética, serviço de higienização, de endoscopia e
broncoscopia, radiologia, laboratório, e unidade transfusional).
Com a conscientização dos profissionais de que o desenvolvimento de infecção
implica em morbidade e mortalidade para o paciente, gradativamente as ações
individuais de prevenção de infecção tomarão proporções coletivas, com
consequente redução nos indicadores de infecção.
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4.6 Equipe de Fisioterapia do HUGO
O serviço de fisioterapia atua na recuperação da função, melhoria da
mobilidade, alívio da dor e prevenção ou limitação das disfunções físicas de
pacientes vítimas de lesões ou doenças.
Avalia e aborda as seguintes variáveis: força muscular, amplitude de
movimento, equilíbrio, coordenação, postura, habilidade, respiração e função
motora; utilizando como recursos: cinesioterapia, mecanoterapia, eletroterapia,
termoterapia e técnicas manuais. Estimula a habilidade do paciente para ser
independente e se reintegrar na comunidade ou retornar ao trabalho.
Os principais objetivos da atuação do fisioterapeuta no âmbito hospitalar
concernem em minimizar os efeitos da imobilidade no leito, prevenir e/ou tratar
as complicações respiratórias e motoras, bem como promover integração
sensória motora e cognitiva.
Na unidade hospitalar, especialmente no que tange a linha de cuidado ao
trauma, o Fisioterapeuta presta atendimento ao paciente desde sua admissão,
até orientações de alta, percorrendo todo processo de desospitalização, com
encaminhamento à sequência terapêutica para Rede de Atenção às Urgências.
Funcionalidade é um termo que indica os aspectos positivos da interação entre
um indivíduo, condição de saúde, e seus fatores contextuais, ambientais e
pessoais. De maneira similar, a incapacidade refere-se a um termo genérico
para deficiências, limitações de atividades e restrições de participação, indica,
portanto, os aspectos negativos da interação de um indivíduo e seus fatores
contextuais, ambientais e pessoais.
Deficiência e atividade norteiam o processo de reabilitação, enquanto a
primeira trata de anormalidade de uma estrutura do corpo ou função fisiológica,
a segunda mostra o contexto da tarefa ou ação de um indivíduo, ou seja, a
perspectiva individual da funcionalidade.
Com a atuação específica do fisioterapeuta sobre os efeitos deletérios da
hipoatividade ou inatividade do paciente acamado no âmbito hospitalar, há uma
contribuição na redução da taxa de mortalidade, taxa de infecção, tempo de
permanência na UTI e no hospital, índice de complicações no pós-operatório,
além de cooperar com o estabelecimento das funções sociais o mais precoce
possível, impactando substancialmente aos cofres públicos uma otimização
dos recursos pelo tempo reduzido de terapêutica e minimização de situações
de aposentadoria por impossibilidade funcional ao exercício da profissão.
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Outro objetivo da Fisioterapia é contribuir para o processo de acreditação
hospitalar do Hospital de Urgências de Goiânia, Incluindo melhorias tanto no
âmbito da assistência ao paciente quanto da gestão.
As premissas da atual gestão do Setor de Fisioterapia concernem em planejar,
monitorar, avaliar, diagnosticar e fiscalizar a qualificação dos procedimentos
realizados; atingir os requisitos necessários à acreditação hospitalar; mensurar
os resultados de desempenho e a eficácia dos processos; elaborar indicadores
qualitativos e quantitativos; mensurar os indicadores elaborados; uniformizar
conceitos, métodos e procedimentos.
A Equipe de Fisioterapia do HUGO reorganizou a área e avançou na
perspectiva da Atenção à saúde qualificando o cuidado, nos aspectos
atribuídos a essa equipe.

4.6.1 Ações Realizadas
As atividades desenvolvidas pelo Serviço de Fisioterapia no período de
Novembro/2013 a Janeiro/2014 foram:


Novembro 2013

No mês de novembro houve a troca dos Ventiladores Mecânicos na Unidade
de Emergência. O Setor de Fisioterapia participou no processo de logística e
troca, assim como ficou responsável pelo treinamento da equipe médica e de
enfermagem com os novos aparelhos.
Dados da Classificação Internacional de Funcionalidade estão sendo
compilados para explanação.
Tiveram como marco inicial, no dia vinte e cinco do mês de novembro, as
monitorizações de gerenciamento de risco específicas e relevantes ao setor,
com o objetivo de comparação aos eventos ocorridos para estabelecimento de
plano de ação em conformidade. Espera se que o acompanhamento
sistemático e a análise crítica dos resultados permitam a célere correção de
possíveis erros.
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Dezembro 2013

O setor organizou e realizou o treinamento individualizado em aspiração na
Unidade de Terapia Intensiva II. Foi abrangente a toda equipe de enfermagem,
tanto para supervisores quanto técnicos, nos três plantões diurnos e noturnos.
O gerenciamento de risco e Classificação Internacional de Funcionalidade
continuam sob avaliação, sendo oportuna a análise dos primeiros indicadores.
O Setor de Fisioterapia elaborou, concomitante ao apoio das chefias médicas
das Unidades de Terapia Intensiva, a logística, estruturação, implantação e
análise acerca dos marcadores de insucesso, e consequentemente indicador
de sucesso de desmame de Ventilação Mecânica. Foi confeccionada planilha
específica, com requisição para implantação via EPIMED. Os dados são
coletados diariamente pelo Setor de Fisioterapia, e serão compilados para a
apresentação em reunião de gestão.
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JANEIRO 2014

O setor organizou e realizou:
- O treinamento individualizado em aspiração na Unidade de Terapia Intensiva
I. Foi abrangente a toda equipe de enfermagem, tanto para supervisores
quanto técnicos, nos três plantões diurnos e noturnos.
- A capacitação em Análise Gráfica de Ventilação Mecânica, abrangendo todo
o setor de fisioterapia, extensiva ao corpo clínico.
- A estruturação, implantação e análise de dados acerca das Taxas de
Ventilação Mecânica Não Invasiva.
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4.6.2 Conclusão e Considerações Finais
Tendo em vista o Setor de Fisioterapia encontrar-se em franca expansão,
acreditamos que o trabalho pautado no alcance de metas reais, auxilie a
melhoria das condições de saúde dos indivíduos e da população.
Temos por objetivo em 2014 a implantação e implementação dos indicadores
de qualidade específicos, no que tange a deambulação. O Setor está engajado
em projeto que contempla prognóstico de marcha mediante índice de gravidade
nos pacientes em Unidade de Terapia Intensiva.
O Bundle de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica é uma das
premissas incorporadas ao Setor, que participa atualmente, de forma ativa, na
coleta e análise de vários dados componentes.
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Encontra-se em fase de construção o projeto de continuidade da assistência
Fisioterapêutica na Rede de Atenção à Saúde sob o prisma de cuidado
garantido na linha do Trauma. O alcance dessa meta possibilitará a quebra do
paradigma da fragmentação da saúde, garantindo serviços resolutivos e que
satisfaçam as necessidades dos pacientes, contribuindo sobremaneira à
reinserção destes indivíduos, o mais funcional possível, à sociedade.
As taxas de Ventilação Mecânica Invasiva e Não Invasiva serão compiladas e
arguidas nos próximos demonstrativos.
4.7 Equipe de Fonoaudiologia do HUGO
O fonoaudiólogo é o profissional responsável por promoção da saúde,
avaliação

e

diagnóstico,

orientação,

terapia

(habilitação/reabilitação),

monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiológicos envolvidos na
função auditiva periférica e central, na função vestibular, na linguagem oral e
escrita, na articulação da fala, na voz, na fluência, no sistema miofuncional
orofacial e cervical e na deglutição.
O Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), identifica dez grandes áreas de
competência (GAC) do fonoaudiólogo, listadas na seguinte ordem: desenvolver
ações de saúde coletiva dos aspectos fonoaudiológicos; realizar diagnóstico de
Fonoaudiologia; executar terapia (habilitação/reabilitação); orientar pacientes,
clientes internos e externos, familiares e cuidadores; monitorar desempenho do
paciente ou cliente (seguimento); aperfeiçoar a comunicação humana; exercer
atividades de ensino; desenvolver pesquisas; administrar recursos humanos,
financeiros e materiais.
O fonoaudiólogo do Setor de Fonoaudiologia do Hospital de Urgências de
Goiânia integra a equipe de saúde atuando de forma multi ou interdisciplinar.
Esta atuação é caracterizada pelo atendimento preventivo, precoce e intensivo
do paciente no leito hospitalar. Objetiva-se a redução e prevenção de
alterações fonoaudiológicas que comprometem, principalmente, a deglutição e
a comunicação do indivíduo. Promove a reabilitação para que o paciente volte
a alimentar-se via oral nos casos de alterações oromiofuncionais (disfagias,
paralisias faciais), reduzindo e/ou prevenindo complicações como a pneumonia
aspirativa, além da reabilitação nos casos de distúrbios de linguagem/fala
(afasias, dispraxias, disartrias) e comprometimento vocal (disfonias). É,
portanto, um trabalho que visa a manutenção de funções vitais assegurando a
qualidade de vida.
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O Setor de Fonoaudiologia do Hugo é composto de três profissionais
capacitados e com atribuições definidas para viabilizar a proposta de trabalho
requerida pelo serviço. Marília Lopes Bortolini Franco, fonoaudióloga
Especialista, preceptora da Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma
da SES, chefe do setor de fonoaudiologia do Hugo presta assistência nas UTIs
I e II. Lucila Stopa Fonseca dos Reis, fonoaudióloga Mestre, preceptora e
tutora da Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma da SES, prestam
serviço na Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Traumatologia. Ana Paula Alves
de

Morais,

fonoaudióloga

Especialista,

preceptora

da

Residência

Multiprofissional em Urgência e Trauma da SES, presta serviço nas UTIs III, IV
e enfermarias 37 a 40 e apoio nas Clínicas Médica, Cirúrgica e Traumatologia.
O setor conta ainda com duas residentes em fonoaudiologia da Residência
Multiprofissional em Urgência e Trauma.
A atribuição da equipe de fonoaudiologia do Hospital de Urgências de Goiânia
constitui-se de:
1. Observar e cumprir o Código de Ética da Fonoaudiologia (Lei no
6.965/81, o Decreto no 87.218/82), bem como as determinações e
normas

emanadas

dos

Conselhos

Federal

e

Regionais

de

Fonoaudiologia;
2. Exercer a atividade de forma plena, utilizando os conhecimentos e
recursos necessários e disponíveis, para promover o bem-estar do
cliente à beira leito, assumindo as responsabilidades pelos atos
praticados;
3. Utilizar o nome e número de registro no Conselho Regional em qualquer
procedimento fonoaudiológico, acompanhado de rubrica ou assinatura;
4. Buscar

todas

as

informações

que

julgar

necessárias

no

acompanhamento evolutivo de paciente sob sua responsabilidade,
recorrendo a outros profissionais da equipe de saúde do Hospital de
Urgências de Goiânia quando necessário;
5. Registrar todos os atendimentos e procedimentos fonoaudiológicos em
prontuário, manuscrito ou eletrônico;
6. Reavaliar sistematicamente o paciente, para fins de reajuste ou
alterações de condutas terapêuticas próprias empregadas, adequandoas à dinâmica do Hospital de Urgências de Goiânia;
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7. Informar ao cliente e/ou familiares quanto ao diagnóstico, prognóstico,
objetivos do tratamento fonoaudiológico e orientações de alta hospitalar,
considerando fatores sociais, ambientais e culturais;
8. Apresentar-se

ao

trabalho

no

horário

certo

conforme

escala,

devidamente trajados e com crachás de identificação;
9. Emitir relatórios ou parecer fonoaudiológico quando for solicitado;
10. Seguir os procedimentos operacionais padrão e a rotina estabelecida
para o setor em que está locado;
11. Informar a produtividade semanal/mensal para conhecimento do
coordenador do serviço de fonoaudiologia que repassa semanalmente
ao SAME a produtividade do setor;
12. Participar da prevenção de infecção hospitalar, da promoção, tratamento
e recuperação da saúde funcional do paciente aos seus cuidados;
13. Colaborar com as diretrizes de gerenciamento do Hospital de Urgências
de Goiânia, visando o bem estar da coletividade (pacientes, equipe e
gestores);
14. Tratar os colegas e outros profissionais com respeito e consideração,
não omitindo informações necessárias para continuidade do bom
andamento fonoaudiológico;
15. Participar das reuniões agendadas pelo coordenador;
16. Avaliar, classificar e diagnosticar as alterações de fala e linguagem,
através da avaliação clínica fonoaudiológica da fala e linguagem;
17. Propor sistema de comunicação alternativa segundo necessidade;
18. Orientar a equipe de saúde para a identificação de indivíduos com risco
de disfagia e encaminhamento para avaliação fonoaudiológica;
19. Avaliar, classificar e fazer o diagnóstico funcional da deglutição e do
processo de alimentação, através da avaliação clínica fonoaudiológica
da disfagia;
20. Analisar o processo de deglutição observando a presença dos aspectos
funcionais esperados para cada uma de suas etapas, bem como,
solicitar exames complementares que auxiliam no processo diagnóstico
e terapêutico dos distúrbios de deglutição;
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21. Prescrever a consistência alimentar, o volume, o ritmo de oferta, os
utensílios, as manobras e posturas necessárias para a administração da
dieta por via oral de forma segura;
22. Realizar

as

intervenções

necessárias

(habilitação/

reabilitação/

compensação/ adaptação/ gerenciamento) junto ao indivíduo com
disfagia, mensurando a eficácia dos procedimentos, para que o mesmo
possa minimizar, compensar ou adaptar as dificuldades de deglutição;
23. Colaborar, junto à equipe na indicação de colocação e retirada de via
alternativa de alimentação, quando classificado o risco de alimentação
via oral;
24. Realizar e analisar os dados provenientes da ausculta cervical entre
outros exames coadjuvantes à avaliação e ao tratamento dos distúrbios
de deglutição;
25. Gerenciar programas de reabilitação dos distúrbios da deglutição e
definir indicadores apropriados de qualidade para controle dos
resultados;
26. Contribuir para o bom funcionamento da Residência Multiprofissional em
Urgência e Trauma, prestando serviços relativos à preceptoria e/ou
tutoria na área de fonoaudióloga.
As atividades desenvolvidas pelos fonoaudiólogos em novembro e dezembro
de 2013 e janeiro de 2014 incluíram:
4.7.1 Ações Realizadas
As atividades desenvolvidas pelo Serviço de Fonoaudiologia no período de
novembro/2013 a janeiro/2014 foram:


Assistência Fonoaudiológica (avaliação, orientação, acompanhamento/
terapia / parecer / triagem) segundo tabela abaixo:

Novembro/13
Dezembro/13

Janeiro/14

UTI
-1

UTI
-2

UTI
-3

UTI
-4

Enfermarias
37,
38,39,40

3º andar
Traumato

33
51
76

59
106
107

124
81
41

17
37
17

29
23
14

45
36
36

4°
andar
Clínica
Médica
210
300
130

4° andar
Clínica
Cirúrgica

Total

280
191
94

817
825
516
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Acompanhamento das visitas multiprofissionais diárias nas Unidades de
Terapia Intensiva UTI-I e UTI-II (média de 15 leitos/dia);



Realização diária de Coleta de dados de produtividade de cada profissional,
perfazendo os indicadores quantitativos dos setores;



Elaboração de documentos solicitados ao Setor de Fonoaudiologia pelas
diretorias;



Participação em atividades não assistenciais:

ATIVIDADES EXECUTADAS

QUANTIDADE

1- Encontros para assuntos referentes à COREMU: reuniões,
tutoria, preceptoria, sessões clínicas, orientação TCC, etc.

15

2- Reuniões para elaboração do Processo Seletivo para
Residência Multiprofissional.

08

2- Reuniões interna do Setor de Fonoaudiologia.

03

3- Reunião da Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional +
Formulário Notificação Eventos Adversos na Nutrição.

03

4- Reunião das Chefias das UTI.

14

5- Reunião do CEP-HUGO/ Comitê de Ética em Pesquisa.

04

6- Reuniões diversas com outros setores e diretoria.

02

7- Atividade Educacional: Visita Técnica no HUGO com alunas de
pós-graduação.

06

8- Participações Ciclo de Palestras/Educação continuada.

05

9- Participações em eventos do GTH – Humanização.

02

10- Aulas educação continuada – para UTI III e UTI-IV.

03

11- Participação Protocolo PAV – Pneumonia Associada a
Ventilação Mecânica.

01

12- Participações em evento científico.

01

Além das atividades à beira leito já executadas, o setor de fonoaudiologia
propõe outras atividades que contribuíra na excelência da atenção à saúde
ofertada pelo HUGO:
1- Adequar os Protocolos e Avaliações da Fonoaudiologia (Wareline) já
instituídos, objetivando atender as particularidades das unidades e perfil dos
pacientes (UTIs e Enfermarias) - fevereiro/2014;
2- Promover a sistematização e o gerenciamento das rotinas e processos,
visando estabelecer melhores práticas padronizadas e melhorar a qualidade do
serviço;
3- Criar e aplicar indicadores de desempenho – resultados quantitativos – da
atuação junto ao paciente disfágico;
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4- Acompanhar e participar no TCC da Residência Multiprofissional com o
projeto de pesquisa intitulado “Indicadores de Risco de Disfagia em Idosos no
Hospital de Urgências de Goiânia-HUGO” que já está aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa – CEP/HUGO. - fevereiro à julho/2014. Ao fim da pesquisa
providenciar envio de artigo científico para publicação;
5- Ampliar a participação do serviço de fonoaudiologia nas visitas clínicas com
a equipe de Geriatria;
6- Implementar estudos clínicos com a equipe do setor;
7- Promover palestras (Educação continuada) de capacitação para equipe
multiprofissional sobre temas relacionados ao atendimento fonoaudiológico:
Padrão de Organização da Mastigação e Deglutição, Disfagia (em pacientes
idosos,

pacientes

extubados,

pacientes

traqueostomizados),

fístula

traqueoesofágica, teste do corante azul, broncoaspiração, afasia, etc;
8- Apresentar junto a diretoria pedido para a aquisição da “válvula de fala”
(eficiente dispositivo no cuidado da disfagia de pacientes submetidos à
traqueostomia, útil para auxiliar para a fala, decanulação e proteção das vias
aéreas inferiores).
4.7.2 Conclusão e Considerações Finais
A Equipe de Fonoaudiologia do HUGO avançou na perspectiva da Atenção à
saúde qualificando o cuidado no que se refere às atribuições da equipe.
A demanda de pacientes que exigem intervenções do serviço de fisioterapia
tem aumentado vertiginosamente, diante disso, a SES/GO anunciou a
possibilidade de disponibilização de dois servidores. Além disso, o HUGO/GO
conta com o apoio das residentes de fonoaudiologia e para desenvolvimento
das suas atividades.
4.8 Equipe de Nutrição do HUGO
A atenção integral ao paciente sob internação abrange cuidados relacionados à
alimentação e a nutrição em seus diferentes níveis de complexidade e de
intervenção, de acordo com as características individuais e o tipo de
enfermidade. Com eles, além da oferta de alimentos seguros, se objetiva,
corrigir e evitar deficiências nutricionais que contribuem para o aumento das
complicações e da mortalidade, e, identificar em tempo hábil os pacientes que
requerem um apoio nutricional especializado e individual.
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A assistência ou cuidado nutricional, incluem avaliação do estado nutricional do
paciente, identificação de metas terapêuticas, escolha das intervenções a
serem implementadas, identificação das orientações necessárias ao paciente e
formulação de um plano de avaliação, devidamente documentado.
O cuidado nutricional no ambiente hospitalar tem sua centralidade na equipe de
nutrição e pressupõe forte cooperação das várias categorias profissionais
(médicos, enfermeiros, farmacêuticos, entre outros profissionais da equipe de
saúde) no intuito de que se alcancem os resultados almejados. Além disso, o
cuidado remete a modos de organização do conhecimento que ultrapassam
fronteiras tradicionais de divisão em disciplinas fechadas e por categorias
profissionais.
A Seção de Nutrição e Dietética (SND) apresenta como objetivo primordial
oferecer uma alimentação equilibrada a clientela saudável (funcionários e
acompanhantes de pacientes) e enferma, além de suporte nutricional enteral e
oral, visando promover ou recuperar a saúde destes indivíduos. Assim, produzir
e distribuir refeições em uma unidade hospitalar é uma tarefa que exige muito
mais que o simples preparo do alimento.
Para desenvolvimento das suas atividades a SND/HUGO dispõe de estrutura
física e administrativa complexa, mão de obra diversificada, atendimento
baseado em procedimentos técnicos e recomendações científicas, entre
inúmeras outras atividades. Além disso, é realizado o controle qualitativo e
quantitativo do processo de produção e o seguimento de normas higiênicosanitárias específicas.
As refeições destinadas aos pacientes são dispensadas mediante prescrição
médica. Esses recebem em média cinco a seis refeições conforme prescrição.
A equipe de nutrição clínica acompanha e realiza visitas aos clientes com
necessidades nutricionais especiais, avaliando o seu estado nutricional,
observando a aceitação alimentar, adequando a dieta a seu estado de saúde e
aos hábitos alimentares, durante a internação, bem como na alta hospitalar,
dando suporte para que este prossiga a alimentação em casa.
Para maior conforto e aceitabilidade, o paciente é visitado pelas nutricionistas e
técnica em nutrição e dietética que adequam a alimentação
preferência e necessidade nutricional.

conforme

Todos os pacientes em Terapia

Nutricional (uso de sondas para alimentação e suplementos nutricionais) são
avaliados e acompanhados diariamente pelo SND que realiza desde prescrição
até orientações de alta.
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Envolvimento, participação e compromisso são características da equipe,
composta de nutricionista, técnicas em nutrição e dietética, dietistas e
administrativos, todos cientes das exigências da Vigilância Sanitária e da
importância da segurança alimentar, para garantia do controle de qualidade das
refeições produzidas.
4.8.1 Ações realizadas
No período de novembro/2013 a janeiro/2014, o SND/HUGO desenvolveu as
seguintes atividades:
- Realização de coleta de dados específicos para a análise de indicadores pela
EPIMED;
- Realização de coleta de amostras de dietas enterais e módulos de nutrientes
para análise laboratorial periódica;
- Participação na Comissão de Curativo, Controle de PAV, Equipe
multidisciplinar de Terapia Nutricional, Comissão de Gerenciamento de
Resíduos, entre outras;
- Oferecimento de auxílio nos diagnósticos situacionais e estabelecimento de
metas e planos de ações através da participação ativa Programa SOS
Emergência pelo Ministério da Saúde;
- Participação ativa no Núcleo de Acesso à Qualidade Hospitalar (NAQH),
sendo por vezes contemplados com cursos de capacitação e aprimoramento
profissional;
- Participação nas visitas multiprofissionais diárias nas Unidades de Terapia
Intensiva;
- Coordenação da Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma;
- Elaboração, aplicação e reavaliação de Protocolos Operacionais Padrão do
Setor;
- Realização de Revisão do Manual de Dietas Orais Hospitalares;
- Realização de Coleta de dados diários quanto à produtividade de cada
profissional e, portanto, cada unidade, perfazendo os indicadores quantitativos
de todo o setor;
- Elaboração de projeto de pesquisa “Indicadores de Qualidade em Terapia
Nutricional Enteral em um Hospital Público de Goiânia, Goiás” (Residência
Multiprofissional em Urgência e Trauma – Área Nutrição);
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- Participação em Preceptoria do Programa PET-SAÚDE, parceria entre
Ministério da Saúde, Universidade Federal de Goiás e Hospital de Urgências
de Goiânia;
- Participação em Preceptoria e Tutoria na Residência Multiprofissional em
Urgência e Trauma;
- Elaboração de projeto de pesquisa “Indicações de Desempenho de um
Serviço Hospitalar de Urgência e Emergência, Goiânia, Goiás;
- Participação em Congresso XX Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e
Enteral, ocorrido nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, onde foram apresentados
dois (02) trabalhos científicos (ANEXO 09).

Número de Refeições Oferecidas
TIPO DE ATENDIMENTO

NÚMERO DE REFEIÇÕES/MÊS
NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO
14.917
14.508
14.027
30.280
32.438
30.446
18.905
17.553
18.570

REFEIÇÕES SERVIDAS ACOMPANHATES
REFEIÇOES SERVIDAS PACIENTES
REFEIÇOES SERVIDAS FUNCIONARIOS
REFEIÇOES SERVIDAS PARA CRIANÇAS
TOTAL GERAL DE REFEIÇÕES VIA ORAL –
SÓLIDA
DIETAS LÍQUIDAS -VIA ORAL
DIETAS PARA PACIENTES COM SONDAS

1.193
65.295

1.363
65.862

1.824
59.213

1846,25
3.749

1898,85
3.677

1774,7
3.597

Número de Pacientes Atendidos - Terapia Nutricional
PACIENTES ATENDIDOS
EM TERAPIA NUTRICIONAL ORAL
EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
EM TERAPIA NUTRICIONAL
PARENTERAL
TOTAL

NOVEMBRO
292
448
15

MÊS
DEZEMBRO
170
394
24

JANEIRO
261
545
8

292

217

100

MÉDIAS DIÁRIAS DE ATENDIMENTO
EM TERAPIA NUTRICIONAL ORAL
EM TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL
EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL

NOVEMBRO
27
27
1

MÊS
DEZEMBRO
42
25
3

JANEIRO
14
29
0
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4.8.2 Conclusão e Considerações Finais
A SND/HUGO tem contribuído ativamente com a melhoria da qualidade de vida
dos pacientes da referida instituição, prestando serviço nutricional aos
indivíduos saudáveis e enfermos. Em parceria com o corpo clínico e
administrativo, atua na assistência, ensino, pesquisa e formação de recursos
humanos.

4.9 Avaliação de Satisfação dos Usuários do HUGO
Em março de 2013 foi implantada nova avaliação na internação com maior
ênfase nesta fase, na Avaliação na Alta Hospitalar em cumprimento ao
Contrato de Gestão: 3.1.27 – Implantar Pesquisa de Satisfação na alta
hospitalar. Diante disso, a avaliação da satisfação dos usuários do HUGO tem
sido apresentada no relatório de gestão.
Em Novembro/2013 foram realizadas Pesquisas para Avaliação da Satisfação
do Usuário da referida instituição.
Ficha de avaliação e resultados da avaliação inseridos a seguir:
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AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO INTERNO
Data: __/__/____

( ) Observação

Local:

( ) Traumatologia

( ) Enfermarias

( ) Clínica Médica

( ) Clínica Cirúrgica

( ) UTIs

Avalie os Serviços Utilizados
1. Tempo de espera para o seu atendimento inicial:
( ) ÓTIMO
( ) BOM
( ) REGULAR

( ) RUIM

2. Quanto à qualidade do ambiente e serviços do Hospital:
ÓTIMO BOM REGULAR

RUIM

Conforto das áreas de espera
Roupas de cama
Refeições
Instalações físicas (quarto, banheiro, corredor, recepção)
Recepção
Equipe médica
Equipe de enfermagem
Equipe de odontologia
Serviço social
Psicologia
Fonoaudiologia
Nutrição
Fisioterapia
Exames de Imagem: Raio X, Tomografia, Ultra-sonografia
3. Como foi a orientação recebida quanto aos exames, diagnóstico e tratamento
necessário?
( ) ÓTIMO
( ) BOM
( ) REGULAR
( ) RUIM
4. Como avalia o atendimento recebido neste hospital?
( ) ÓTIMO
( ) BOM
( ) REGULAR
( ) RUIM
5. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino Idade do paciente:______ anos
6. Proveniente da cidade: _____________________________ Estado:________
7. Sugestões, críticas ou elogios no verso.
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Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno – NOVEMBRO de 2013 TOTAL DE RESPONDENTES: 31

RECEPÇÃO
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

63%
42%
21%
0%

EQUIPE MÉDICA
ÓTIMO
68%
BOM
32%
REGULAR
0%
RUIM
0%

EQUIPE DE
ENFERMAGEM
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

68%
29%
3%
0%
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EXAMES DE
IMAGEM
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

22%
65%
13%
0%

TEMPO DE ESPERA
PARA ATENDIMENTO
INICIAL
ÓTIMO
13%
BOM
74%
REGULAR
13%
RUIM
0%

CONFORTO DAS
ÁREAS DE ESPERA
ÓTIMO
26%
BOM
59%
REGULAR
15%
RUIM
0%
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ROUPAS DE CAMA
ÓTIMO
55%
BOM
42%
REGULAR
3%
RUIM
0%

REFEIÇÕES
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

26%
55%
19%
10%

INSTALAÇÕES
FÍSICAS
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

42%
29%
19%
10%
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ATENDIMENTO
RECEBIDO NO
HOSPITAL
ÓTIMO
65%
BOM
35%
REGULAR
0%
RUIM
0%

ORIENTAÇÃO
QUANTO A EXAMES
ÓTIMO
13%
BOM
81%
REGULAR
6%
RUIM
0%
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Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno – DEZEMBRO de 2013 - TOTAL
DE RESPONDENTES: 93

RECEPÇÃO
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

14%
72%
15%
0%

EQUIPE MÉDICA
ÓTIMO
35%
BOM
62%
REGULAR
3%
RUIM
0%

EQUIPE DE
ENFERMAGEM
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

38%
56%
7%
0%
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EXAMES DE
IMAGEM
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

36%
55%
9%
0%

TEMPO DE ESPERA
PARA
ATENDIMENTO
INICIAL
ÓTIMO
26%
BOM
60%
REGULAR
13%
RUIM
1%

CONFORTO DAS
ÁREAS DE ESPERA
ÓTIMO
12%
BOM
45%
REGULAR
39%
RUIM
3%
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ROUPAS DE CAMA
ÓTIMO
23%
BOM
72%
REGULAR
5%
RUIM
0%

REFEIÇÕES
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

28%
66%
5%
1%

INSTALAÇÕES
FÍSICAS
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

32%
24%
33%
11%
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ATENDIMENTO
RECEBIDO NO
HOSPITAL
ÓTIMO
39%
BOM
58%
REGULAR
3%
RUIM
0%

ORIENTAÇÃO
QUANTO A
EXAMES
ÓTIMO
29%
BOM
67%
REGULAR
4%
RUIM
0%
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Pesquisa de Satisfação do Usuário Interno – JANEIRO de 2014 - TOTAL
DE RESPONDENTES: 204

RECEPÇÃO
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

28%
63%
7%
2%

EQUIPE MÉDICA
ÓTIMO
47%
BOM
49%
REGULAR
4%

EQUIPE DE
ENFERMAGEM
ÓTIMO
40%
BOM
53%
REGULAR
4%
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EXAMES DE
IMAGEM
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

28%
64%
8%
0%

TEMPO DE ESPERA
PARA ATENDIMENTO
INICIAL
ÓTIMO
16%
BOM
81%
REGULAR
3%
RUIM
0%

CONFORTO DAS
ÁREAS DE ESPERA
ÓTIMO
26%
BOM
60%
REGULAR
13%
RUIM
2%
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ROUPAS DE CAMA
ÓTIMO
33%
BOM
63%
REGULAR
5%
RUIM
0%

REFEIÇÕES
ÓTIMO
BOM
REGULAR
RUIM

33%
56%
10%
1%

INSTALAÇÕES
FÍSICAS
ÓTIMO
23%
BOM
41%
REGULAR
28%
RUIM
8%
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ATENDIMENTO
RECEBIDO NO
HOSPITAL
ÓTIMO
27%
BOM
70%
REGULAR
3%
RUIM
0%

ORIENTAÇÃO
QUANTO A
EXAMES
ÓTIMO
10%
BOM
89%
REGULAR
1%
RUIM
0%
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Em outubro/2012 foi implementada nas Unidades de Terapia Intensiva do
HUGO, a Avaliação da Satisfação dos Familiares em UTI e publicada, no
terceiro, no quarto, quinto e sexto Relatórios de Gestão.
A Pesquisa de Satisfação dos Familiares de pacientes internados em UTI se
tornou

parte

integrante

da

rotina

e

os

resultados

são

analisados

trimestralmente.
Ficha de avaliação e resultado da avaliação realizada de agosto de 2013 a
Janeiro de 2014 inseridos a seguir:
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS FAMILIARES – UTI: GERAL

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da entrevista (dias)

Resultado (n=53)
62,3
35,8
32,1
67,9
32,0 ± 14,3 (18 – 68)
11 ± 14,5 (1 – 60)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor máximo)
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Tabela 2. Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia
Intensiva (n=53).
Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

47,2

37,7

9,4

3,8

Índice de
satisfação
84,9

39,6

50,9

5,7

3,8

90,5

47,2

39,6

13,2

-

86,8

45,3

39,6

11,3

1,9

84,9

41,5

37,7

13,2

5,7

79,2

49,1

41,5

7,5

1,9

34,0

37,7

13,2

15,1

71,7

24,5

50,9

7,5

17

75,4

32,1

35,8

7,5

24,5

67,9

50,9

35,8

11,3

1,9

86,7

28,3

41,5

18,9

7,5

26,4

12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?

28,3

49,1

7,5

15,1

77,4

13. A sala de espera é confortável?

41,5

39,6

15,1

3,8

81,1

14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

17,0

28,3

18,9

35,8

54,7

Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado possível ao
paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o
paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do paciente
são em termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do paciente
foram honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por que as
coisas estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você estava se
sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se houvesse
qualquer mudança importante na condição clínica do paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos estão
sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente está
recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe que
poderiam melhorar?

90,6

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi calculado a partir
da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS UTI I

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da entrevista (dias)

Resultado (n=11)
45,5
54,5
27,3
72,7
32,0 ± 9,9 (19 – 45)
11,0 ± 14,9 (1 – 50)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor máximo)
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Tabela 2 - Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia
Intensiva (n=11).
Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

Índice de
satisfação

27,3

36,4

36,4

-

63,7

27,3

54,5

9,1

9,1

81,8

45,5

36,4

18,2

-

81,9

45,5

18,2

18,2

9,1

63,7

27,3

45,5

27,3

-

72,8

27,3

54,5

18,2

-

81,8

27,3

45,5

9,1

18,2

72,8

9,1

54,5

-

36,4

63,6

27,3

45,5

9,1

18,2

72,8

45,5

45,5

9,1

-

91

45,5

36,4

18,2

-

18,2

12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?

27,3

45,5

9,1

18,2

72,8

13. A sala de espera é confortável?

54,5

18,2

18,2

9,1

72,7

14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

18,2

18,2

45,5

18,2

63,7

Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado possível ao
paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do paciente são em
termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do paciente foram
honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por que as coisas
estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você estava se
sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se houvesse
qualquer mudança importante na condição clínica do paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos estão
sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente está
recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe que
poderiam melhorar?

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi calculado a partir
da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.

103

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS UTI II

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da entrevista (dias)

Resultado (n=14)
57,1
42,9
42,9
57,1
33,0 ± 12,64 (18 – 59)
10,5 ± 14,7 (4 – 60)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor máximo)
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Tabela 2 - Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia
Intensiva (n=14).
Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado possível ao
paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do paciente são em
termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do paciente foram
honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por que as coisas
estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você estava se
sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se houvesse
qualquer mudança importante na condição clínica do paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos estão
sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente está
recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe que
poderiam melhorar?
12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?
13. A sala de espera é confortável?
14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

Índice de
satisfação

42,9

42,9

7,1

7,7

85,8

28,6

57,1

7,1

7,1

85,7

35,7

35,7

28,6

-

71,4

28,4

50,0

21,4

-

78,4

35,7

28,6

21,4

14,8

64,3

42,9

42,9

14,3

-

85,8

28,6

42,9

14,3

14,3

71,5

14,3

64,3

14,3

7,1

78,6

14,3

50,0

7,1

28,6

64,3

42,9

35,7

14,3

7,1

78,6

14,3

50,0

28,6

7,1

35,7

21,4
35,7
21,4

50,0
42,9
42,9

14,3
14,3

28,6
7,1
21,4

71,4
78,6
35,7

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi calculado a partir
da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS UTI III

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da entrevista (dias)

Resultado (n=19)
63,2
36,9
26,3
73,7
30,0 ± 16,7 (19 – 68)
10,0 ± 16,9 (2 – 60)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor máximo)
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Tabela 2. Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia
Intensiva (n=19).
Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado possível ao
paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do paciente são em
termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do paciente foram
honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por que as
coisas estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você estava se
sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se houvesse
qualquer mudança importante na condição clínica do paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos estão
sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente está
recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe que
poderiam melhorar?
12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?
13. A sala de espera é confortável?
14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

Índice de
satisfação

63,2

31,6

-

5,3

94,8

42,1

52,6

5,3

-

94,7

63,2

36,8

-

-

100,0

52,6

42,1

5,3

-

94,7

52,6

42,1

-

5,3

94,7

63,2

31,6

-

5,3

94,8

36,8

31,6

15,8

15,8

68,4

42,1

47,4

-

10,5

89,5

47,4

15,8

5,3

31,6

63,2

57,9

26,3

15,8

-

84,2

36,8

36,8

5,3

21,0

26,3

31,6
47,4
21,1

47,4
42,1
31,6

10,5
10,5
5,3

10,5
42,1

79,0
89,5
47,4

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi calculado a partir
da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS UTI IV

Tabela 1 – Características demográficas dos pacientes.

Variável
Sexo
Masculino
Feminino
Motivo do Internamento
Clínico
Cirúrgico
Idade (anos)
Tempo de internamento até a data da entrevista (dias)

Resultado (n=9)
77,8
22,2
33,3
66,7
37,0 ± 17,3 (19 – 62)
15,0 ± 9,6 (2 – 30)

Resultados expressos em % ou média ± desvio-padrão (valor mínimo-valor máximo)

108

Tabela 2 - Índice de satisfação dos familiares para as questões do Inventário de Necessidades de Familiares em Terapia
Intensiva. (n=9)
Questões
1. Você sente que está sendo oferecido o melhor cuidado possível ao
paciente?
2. Você sente que os funcionários do hospital se importam com o
paciente?
3. As explicações dadas a você sobre a condição clínica do paciente são
em termos que você consegue entender?
4. Você sente que as informações dadas sobre o estado do paciente
foram honestas?
5. Você entende o que está acontecendo com o paciente e por que as
coisas estão sendo feitas?
6. As pessoas que trabalham na UTI tem sido amáveis com você?
7. Alguém da UTI demonstrou interesse em saber como você estava se
sentindo?
8. Você acredita que alguém da UTI iria te ligar em casa, se houvesse
qualquer mudança importante na condição clínica do paciente?
9. Os funcionários do hospital explicaram como os equipamentos estão
sendo usados?
10. Eu estou muito satisfeito com o cuidado médico que o paciente está
recebendo.
11. Existem coisas sobre o cuidado médico que o paciente recebe que
poderiam melhorar?
12. Você se sente confortável visitando o paciente na UTI?
13. A sala de espera é confortável?
14. Você se sente sozinho e isolado na sala de espera?

Quase o
tempo todo

Na maioria
das vezes

Somente parte
das vezes

Em nenhum
momento

Índice de
satisfação

55,6

44,4

-

-

100,0

66,7

33,3

-

-

100,0

33,3

55,6

11,1

-

88,9

55,6

44,4

-

-

100,0

55,6

33,3

11,1

-

88,9

55,6

44,4

-

-

100,0

44,4

33,3

11,1

11,1

77,7

22,2

33,3

22,2

22,2

55,5

33,3

44,4

11,1

11,1

77,7

55,6

44,4

-

-

100,0

11,1

44,4

33,3

11,1

44,4

33,3
22,2
11,1

55,6
55,6
22,2

11,1
22,2
66,7

-

88,9
77,8
33,3

* O índice de satisfação foi calculado a partir da soma das respostas obtidas nos níveis 1 e 2, exceto para as questões 11 e 14, nas quais foi calculado a partir
da soma das respostas obtidas nos níveis 3 e 4. UTI = Unidade de terapia intensiva. Resultados expressos em %.
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4.10 Comunicação Social do HUGO
A Comunicação Social/HUGO possui o objetivo de administrar a informação,
por meio do oferecimento da Assessoria de Imprensa (AI), uma atividade de
que institui uma ligação entre uma entidade (indivíduo ou instituição) e o
público (a sociedade exposta à mídia).
A atuação da AI na referida instituição de saúde, no período de novembro de
2013 a janeiro de 2014, fez-se importante devido o atendimento diário de
inúmeras demandas de veículos de comunicação do estado de Goiás.
A Comunicação Social/HUGO trabalhou com estratégias que permitiram o
estabelecimento de planos de ação na imagem do HUGO, perante a opinião
pública e entre os meios de comunicação. O Relatório do Serviço de
comunicação, referente ao período supracitado, foi elaborado e é apresentado
em ANEXO 10.
4.11 Gestão de Recursos Humanos
A Área de Gestão de Recursos Humanos/HUGO, na coordenação de Vilma
Soares, em consonância com a Proposta Técnica, reorganizou o serviço e
avançou na perspectiva da Atenção à Saúde qualificando o cuidado com
implementações de ações voltadas a Administração de RH e Desenvolvimento
de RH. Na coordenação do Desenvolvimento de RH encontra-se a psicóloga
Huldra Alves Cardoso.
4.11.1 Procedimentos para Adequação de RH
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR desde que assumiu a gerência do
Hospital de Urgências de Goiânia – HUGO desenvolveu estudos e
procedimentos organizacionais visando adequação do Modelo Assistencial.
Os procedimentos organizacionais referentes aos Recursos Humanos foram
amplamente debatidos com as respectivas áreas e serviços no HUGO e
pactuados com a SES/GO.
Dimensionamento de Pessoal da Proposta Técnica do Instituto de Gestão em
Saúde/GERIR.
• Nível Superior: 310
• Nível Médio e Básico: 574
• Total: 884 funcionários
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O número de funcionários dimensionados e necessários com a adequação de
carga horária: 1190 funcionários.
O GERIR desenvolveu estudos e trabalhou com o Coeficiente de RH em
cumprimento a cláusula do Chamamento Público referida abaixo e também
presente no Contrato de Gestão e em outubro/2012 a SES/GO realizou a
compatibilização financeira nos valores de Recursos Humanos com a aplicação
do Coeficiente de RH no custo da folha dos servidores da SES/GO, mantidos
na Unidade Hospitalar HUGO.
7.15. Considerando que na gestão de trabalhadores adotada para a Unidade
ha diferenças no regime jurídico (estatutário e celetista), na carga horária e no
dimensionamento da necessidade de pessoal, será adotado como critério para
calculo do custo da folha de pagamento dos servidores da CONTRATANTE,
lotados na Unidade: a razão do dimensionamento da necessidade de
servidores entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE (por níveis),
multiplicada pelo numero de servidores da CONTRATANTE mantidos na
Unidade (de cada nível), multiplicado pelos salários e encargos de referencia
de cada nível da CONTRATANTE.

Situação Atual:
•Servidores disponibilizados a SES/GO: 931 funcionários
•Servidores da SES/GO lotados no HUGO: 811 funcionários
•Servidores Contratados pelo GERIR: 553 funcionários

ANEXO 11 - DDRH
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4.12 Repactuação de Metas de Produção
Formalizada

no

Terceiro

Termo

Aditivo

ao

Contrato

de

Gestão

nº 64/2012-SES/GO.
Fonte: Portaria nº 281/2013-GAB/SES, de 30/08/2013, publicada no DOE
nº21.666, de 05/09/2013.
QUADRO I – Meta mensal de internação geral e UTI - HUGO
Capacidade
instalada nº
de leitos

Nº de
leitos-dia

Média de
permanência
(dias)

Taxa de
ocupação

Meta
Mensal

Observação

32

960

3,5

90

246

Reanimação Trauma

10

300

0,8 (3h)

90

2.160

Internação – Clínica Médica

30

900

0,8

90

100

Internação – Clínica Cirúrgica

38

1.140

6,0

90

171

Traumatologia

69

2.070

6,0

90

310

UTI

58

1.740

11,0

90

142

TOTAL

237

-

-

-

-

LEITO/
ESPECIALIDADE

QUADRO II – Meta mensal de atendimentos de urgência/emergência - HUGO
PROCEDIMENTO

META

MÉDIA MENSAL
DE PRODUÇÃO

ANUAL

MENSAL

3.600

42.000

3.500

Urgência/Emergência

QUADRO III – Meta mensal de procedimentos cirúrgicos, atendimento
ambulatorial, SADT e atos multidisciplinares- HUGO
PROCEDIMENTO
Procedimentos cirúrgicos
Atendimento ambulatorial: retorno dos
pacientes internados nas clínicas
médica e cirúrgica
Serviços de apoio diagnóstico e
terapêutico
Atos Multidisciplinares

META

MÉDIA MENSAL
DE PRODUÇÃO

ANUAL

MENSAL

960

11.520

960

1.600

18.000

1.500

30.760

369.120

30.760

94.800

1.137.600

94.800
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QUADRO IV – Metas estabelecidas de média de permanência hospitalar e taxa
de ocupação hospitalar por setor de internação - HUGO
LEITO/ESPECIALIDADE

Média de permanência (dias)

Taxa de ocupação (%)

3,5

90

0,8 (3h)

90

Internação – Clínica Médica

8,0

90

Internação – Clínica Cirúrgica

6,0

90

Traumatologia

6,0

90

11,0

90

Observação
Reanimação Trauma

UTI

QUADRO V – Metas de densidade de incidência de infecção relacionada à
assistência à saúde por setor de internação
LEITOS/ESPECIALIDADE

META (%)

UTI I

34,28

UTI II

26,32

UTI III

31,22

UTI IV

21,02

Traumatologia

5,43

Clínica Cirúrgica

8,64

Clínica Médica

14,96

Planilha de Cumprimento de Metas – ANEXO 12

4.13 Leitos Contratualizados no HUGO
No Contrato de Gestão n.º 64/2012 foram contratualizados 191 leitos gerais e
44 leitos de UTI e foi pactuado: R$ 1.115,00 (hum mil e cento e quinze reais) o
valor do leito/dia e R$ 33.464,17(trinta e três mil e quatrocentos e sessenta e
quatro reais e dezessete centavos) o valor do leito/mês, na Proposta Técnica
apresentada.
Desde o início do gerenciamento do HUGO pelo Instituto GERIR foi
demonstrado

a

SES/GO

que

a

média

diária

de

ocupação

era

consideravelmente superior ao contratualizado.
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Após reuniões e atendendo à solicitação da Gerência de Auditoria da
Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde/SCATS e
compondo o Grupo Técnico instituído pela Portaria/GAB/SES/GO nº 223/2013
realizou-se no dia 19 de agosto de 2013, visita técnica no Hospital de
Urgências de Goiânia/HUGO, com a finalidade de proceder à contagem de
leitos de internação geral e subsidiando a elaboração do 3º Termo Aditivo ao
CG nº 64/2012.
A contagem de leitos na referida visita técnica reafirmou os documentos
elaborados pelo Instituto GERIR, desde maio de 2012, que apontava
inconformidade no número de leitos gerais apresentados na modelagem.
Como resultado foi constatado e solicitado acrescer 46 leitos gerais ao número
de leitos da modelagem perfazendo um total de 237 leitos gerais. Foi
constatada também a existência de internações em leitos auxiliares que
apontou a recomendação de no máximo 80 internações/mês.
A partir destas constatações celebrou-se o Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato de Gestão nº 64/2012 que constituiu dentre os objetos:
I.

Acréscimo de 46 (quarenta e seis) leitos no Hospital de Urgências de
Goiânia/ HUGO e o consequente acréscimo do valor correspondente ao
montante do repasse mensal;

II.

Alteração do plano de metas de produção;

III.

Estabelecimento da obrigação do pagamento, pelo CONTRATANTE, do
valor correspondente às internações em leitos auxiliares, quando
esgotada a capacidade instaladas de leitos.
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5. CONCLUSÃO
A implementação de Organizações Sociais é uma estratégia central do Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado que concorre para o alcance de
melhores resultados em saúde no Brasil. Seu propósito mais genérico é
permitir e incentivar a publicização, ou seja, a produção não lucrativa pela
sociedade de bens ou serviços públicos não exclusivos de Estado. Com efeito,
a crescente absorção de atividades sociais pelo denominado terceiro setor (de
serviços não lucrativos) tem sido uma marca recorrente em processos de
reforma do Estado nas democracias contemporâneas.
Este novo modelo de Administração Pública, é baseado no estabelecimento de
alianças estratégicas entre Estado e Sociedade, quer para atenuar disfunções
operacionais daquele, quer para maximizar os resultados da ação social em
geral. Assim, o propósito central desse modelo é proporcionar um Marco
Institucional de transição de atividades estatais para o terceiro setor e, com
isso, contribuir para o aprimoramento da gestão pública estatal e não estatal.
A estratégia da reforma do Estado se apoia na publicização dos serviços não
exclusivos do Estado, ou seja, na sua absorção por um setor público não
estatal, onde, uma vez fomentados pelo Estado, assumirão a forma de
Organizações Sociais. Essa forma de parceria entre Sociedade e Estado, além
de viabilizar a ação pública com mais agilidade e maior alcance, torna mais
fácil e direto o controle social, mediante a participação, nos Conselhos de
Saúde, dos diversos segmentos beneficiários envolvidos. As Organizações
nesse setor gozam de uma autonomia administrativa muito maior do que
aquela possível dentro do aparelho do Estado. Em compensação, seus
dirigentes são chamados a assumir uma responsabilidade maior, em conjunto
com a sociedade, na gestão da instituição.
A publicização visa aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços,
atendendo melhor o cidadão cliente a um custo menor, logrando maior foco no
cidadão-usuário e um maior controle social direto desses serviços por parte da
sociedade, por meio dos seus conselhos de administração e de saúde. A
Organização Social qualificada será responsável pelos resultados pactuados
mediante Contrato de Gestão.
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Agora, diversos gestores em saúde têm enfatizado o papel da avaliação de
desempenho nas ações e programas de saúde, com o objetivo de garantir a
qualidade da atenção e subsidiar decisões que atendam às reais necessidades
da população, alcançando resultados na produção de serviços e impacto na
saúde. A avaliação da situação de saúde, do trabalho em saúde e dos
resultados das ações, decorre em grande parte das atividades de
acompanhamento, monitoramento e avaliação realizadas com base nas
informações produzidas no cotidiano da atenção. Este monitoramento deve ser
realizado tanto pelo Estado como pela Organização Social por meio de um
Contrato de Gestão.
Contratos de Gestão surgem como instrumentos de implantação de uma
administração por objetivos e busca inexorável por resultados a serem
alcançados

no

setor

dimensionamento

de

público,
metas,

visando
à

à

eficiência

qualidade
das

de

serviços,

organizações

e

o
ao

acompanhamento sistemático do desempenho. É caracterizado pela eleição de
áreas prioritárias numa organização. Esses contratos são compromissos
gerenciais entre o governo e a diretoria de uma empresa ou setor estatal, com
objetivos e metas periódicas, cuja supervisão é realizada pelo Estado.
O monitoramento é a avaliação das ações e dos serviços de saúde, é a etapa
fundamental

para

a

avaliação

de

ações

de

saúde

e

consiste

no

acompanhamento e na análise de indicadores de saúde. Monitorar deve ser
uma atividade periódica e rotineira e, naturalmente, a utilização das
ferramentas é fundamental, uma vez que elas orientarão e facilitarão o
processo de monitoramento. Avaliar é uma forma de participar da construção e
do aperfeiçoamento do SUS, é uma oportunidade de os diferentes atores
participarem da configuração que se quer dar ao SUS, sendo ao mesmo
tempo, um processo de aprendizagem e de controle social, para a melhoria do
desempenho do sistema de saúde. O acompanhamento e avaliação de
desempenho são instrumentos essenciais para que, tanto a Contratada quanto
a Entidade Supervisora, possam se assegurar de que a Organização Social
está apresentando os resultados planejados, de modo que eventuais desvios
possam induzir a redirecionamentos durante o curso das ações.

116

A avaliação das ações e metas programadas será efetivada levando-se em
conta os indicadores de desempenho. Avaliar é uma forma de participar da
construção e do aperfeiçoamento do SUS. Na avaliação temos sempre um ou
mais interessados, um objeto e uma pergunta avaliativa: a Secretaria Estadual
de Saúde, os gestores dos municípios, a organização que administra a unidade
de saúde e o usuário do SUS.
Os indicadores são fundamentais em ações de monitoramento, na medida em
que conseguem mostrar uma determinada realidade e indicar caminhos a
serem percorridos, com os indicadores torna-se possível a partir dos resultados
obtidos, observar a evolução da organização social ao longo do tempo e, além
disso, dar condições de avaliar indiretamente o trabalho realizado pela
Instituição, apontando as possíveis falhas e permitindo que a equipe consiga
pensar quais ações e atividades precisam ser realizadas para os próximos
meses.
É sempre recomendável que o responsável pelo monitoramento e avaliação de
uma Organização Social disponha de um sistema informatizado para o
processo de monitoramento e avaliação. Esse processo deve ser efetivo,
rotineiro contendo dados fidedignos, confiáveis e rápidos bem como estar
balizado aos ditames da Lei Fiscal.
Os resultados atingidos com a execução do Contrato de Gestão e seu Terceiro
Termo Aditivo devem ser analisados, periodicamente, por Comissão de
Avaliação, indicada pela autoridade supervisora da área correspondente,
composta por especialistas de notória capacidade e adequada qualificação. A
Comissão deve encaminhar à autoridade supervisora relatório conclusivo sobre
a avaliação procedida. A missão dessa Comissão é monitorar a execução do
Contrato de Gestão.
Portanto, suas atividades não devem se restringir apenas à emissão de um
simples relatório conclusivo final, já que o monitoramento legalmente previsto
implica em um acompanhamento permanente e em avaliações parciais
frequentes.
Deve-se desenvolver uma cultura em todas as unidades de, sistematicamente,
olhar os resultados dos indicadores, analisar e traduzir o que expressam e
desenvolver ações sempre que necessárias.
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Os responsáveis pela fiscalização da execução do Contrato de Gestão, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização
de recursos ou bens de origem pública pela entidade gerenciadora (OS),
deverão dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado – TCE e Controladoria
Geral do Estado- CGE, sob pena de responsabilidade solidária.
No âmbito federal, a ideia de relatórios de gestão aparece pela primeira vez na
Lei Federal nº 8.080/90 como proposta de instrumento de acompanhamento da
gestão financeira dos recursos da saúde de cada uma das esferas,
particularmente aqueles repassados pelo Fundo Nacional de Saúde a estados
e municípios.
No ano de 1990, a Lei Federal nº 8.142/90 designa por Relatório de Gestão o
instrumento que, entre os pré-requisitos para que estados e municípios
recebam recursos financeiros da União para a saúde, permite o controle da
execução dos recursos em conformidade à programação das ações, conforme
o referido no § 4º da Lei Federal nº 8.080/90.
O Relatório de Gestão, mais do que uma exigência formal, é um instrumento
fundamental do processo de construção do SUS local. A elaboração e a
formalização desse instrumento de gestão tornam-se cada vez mais
necessário, à medida que se consolida a política de saúde pública no Brasil,
principalmente no tocante à garantia da direção única de cada esfera de
governo na construção da rede regionalizada e hierarquizada de serviços, um
dos princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.
A Lei Federal nº 8.689/93, que dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de
Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), avança um pouco mais
na definição legal do Relatório de Gestão. Um artigo dessa Lei é importante
para a discussão de Relatórios de Gestão:
Art. 12 – O gestor do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo
apresentará, trimestralmente, ao conselho de saúde correspondente e em
audiência pública nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas
respectivas, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado contanto,
dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as
auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e
produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.
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Regulamentado pela Lei nº 8.142/90, o Relatório de Gestão é o nome dado ao
instrumento legal utilizado para dar transparência ao acompanhamento,
controle e avaliação das ações e serviços de saúde do SUS. Além de
comprovar a aplicação de recursos do SUS, os Relatórios de Gestão também
apresentam os resultados alcançados, por meio de metas estabelecidas pela
gestão, as ações realizadas e os resultados alcançados ao longo do exercício
observado, além dos meios orçamentários, financeiros, patrimoniais e
logísticos utilizados para o cumprimento dos objetivos institucionais. Eles
orientam ainda a elaboração da nova programação anual e eventuais
redirecionamentos que se façam necessários no Plano de Saúde.
Tem ainda, enquanto orientação normativa específica, a Portaria GM/MS nº
3.176 de 24 de dezembro de 2009, conforme abaixo:
“Art. 3º O Relatório de Gestão é o instrumento que apresenta os resultados
alcançados com a PAS, a qual operacionaliza o PS na respectiva esfera de
gestão e orienta eventuais redirecionamentos. É também instrumento de
comprovação da aplicação dos recursos repassados do Fundo Nacional de
Saúde para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, cujo resultado demonstra o processo contínuo de planejamento e é
instrumento indissociável do PS e das respectivas PAS.”
O conteúdo mínimo do Relatório de Gestão está disciplinado por Decisões
Normativas do Tribunal de Contas da União (TCU), sendo elaborado pelo
gestor em vigor com o auxílio do Fundo Estadual de Saúde e submetido à
avaliação trimestral do Conselho Estadual de Saúde (CES) e anual do Tribunal
de Contas de Estado (TCE), da Assembleia Legislativa e do Conselho Estadual
de Saúde (CES).
O propósito do Relatório de Gestão é analisar o desempenho e verificar o grau
de alcance das metas pactuadas entre a Organização Social e a Secretaria de
Saúde do Estado. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação tem o intuito
de avaliar o cumprimento das metas pactuadas no Contrato de Gestão, bem
como de calcular a pontuação e elaborar o conjunto de recomendações e
observações registradas ao longo do documento. Os relatórios visam, dentre
outras coisas, possibilitar que a sociedade acompanhe e interprete o resultado
das políticas públicas.
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O Relatório de Gestão, por ser considerado um meio de controle e avaliação do
gerenciamento da Organização social, é por excelência um instrumento de
controle e acompanhamento dos gastos com pessoal, ele deve ser consolidado
no final do ano da gestão, deste modo, alguns objetivos desse relatório são
apresentar os resultados alcançados, comprovar as aplicações de recursos
repassados pelo Estado às unidades de saúde e relacionar os ajustes
necessários e a programação subsequente. Sendo assim, são importantes que
na elaboração do relatório sejam considerados os seguintes requisitos:
• Clareza e objetividade;
• Unidade nos conceitos de seus elementos constituintes;
• Estrutura básica, que está sujeita a adaptações relacionadas às diferentes
características, peculiaridades e necessidades de cada unidade de saúde.
Em complementação aos dispositivos já mencionados, o Decreto Federal nº
1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de
Auditoria no SUS, descreve com mais detalhe o Relatório de Gestão, bem
como os fluxos de acompanhamento e controle da gestão do SUS no país.
Nesse Decreto fica explicitado o Relatório de Gestão e, em caso de convênio,
acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, a prestação de contas, como
instrumento de excelência para a comprovação da aplicação de recursos
transferidos no âmbito do SUS. Mais do que isso, considerando-se que
também há a necessidade de descrição, na forma de prestação de contas, da
utilização dos recursos próprios e do impacto das ações desenvolvidas, pode
se dizer que o relatório de gestão é o instrumento de acompanhamento
financeiro, do funcionamento dos serviços e da eficiência, eficácia e efetividade
das ações de saúde desenvolvidas no âmbito do SUS.
O Instituto de Gestão em Saúde/GERIR apresentou aos Órgãos de Controle
Interno e Externo, em cumprimento ao item 3.1.36 (Contrato de Gestão) –
Elaborar e encaminhar à Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização dos Serviços Públicos – AGR e à CONTRATANTE, em modelos
estabelecidos pela AGR, relatórios de execução, mensal, até o dia 10 do mês
subsequente ao trimestre, os Relatórios de Gestão referentes ao Trimestre: 10
de maio de 2012 a 10 de agosto de 2012, 10 de agosto de 2012 a 10 de
novembro de 2012, 10 de novembro de 2012 a 10 de fevereiro de 2013, 10 de
fevereiro de 2013 a 10 de maio de 2013, 10 de maio de 2013 a 10 de agosto de
2013, 10 de agosto de 2013 a 10 de novembro de 2013.
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O presente Relatório de Gestão refere-se a 10 de novembro de 2013 a 10 de
fevereiro de 2014. Imprescindível ressaltar que no ano de 2013, período de
vigência do Contrato de Gestão Nº 64/2012, foi celebrado, entre o Estado de
Goiás e o Instituto GERIR, o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
Nº 64/2012. O referido instrumento se fundamenta na teoria geral dos
contratos, decorre da previsão contida na cláusula quinta do contrato original,
das conclusões do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 077/2013 –
GAB/SES, acerca do Plano de Metas de Produção, da manifestação de
interesse por parte do contratado e da autorização da autoridade competente.
Os objetos do aludido Termo Aditivo foram descritos no item “2. Introdução” do
presente Relatório de Gestão.

5.1 Quadro Monitoramento
Clausula Terceira - Das Obrigações
3.1- CONTRATADA
3.1.3 – Quando houver habilitação de novo serviço na Unidade, ainda não
incluído no Quadro de Metas, esse serviço deverá ser acrescido mediante
termo aditivo, no qual conste a nova pactuação com a data do inicio da
prestação do serviço, com valores e prazos para cumprimento pleno da
nova meta.
3.1.4 - Atender exclusivamente os usuários do SUS na Unidade de forma
a:
Implementar a PNH – Acolhimento/Classificação de Risco
Buscar habilitações/MS
Buscar certificação de qualidade em saúde.
3.1.5 – Implantar os Sistemas de Informação/SUS
3.1.6 – Implantar Sistemas Informatizados de Gestão Hospitalar
3.1.8 – Registrar faturamento ambulatorial e hospitalar no CNPJ do Fundo
Especial de Saúde
3.1.12 – Programação visual padronizada
3.1.13 – Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados
na Unidade disponibilizando à CONTRATANTE e às auditorias do SUS, as
fichas e prontuários dos usuários, em meio físico ou eletrônico
certificado.
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3.1.17 – Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás.
3.1.18 – Em nenhuma hipótese cobrar, direta ou indiretamente, do
paciente por serviços médicos, hospitalares ou outros complementares
referente à assistência a ele prestada, sendo lícito, no entanto, buscar
junto à CONTRATANTE o ressarcimento de despesas realizadas e que
não estão pactuadas, mas que foram previamente autorizadas.
3.1.20 – Os procedimentos para a contratação de obras, serviços e
compras efetuadas com emprego de recursos provenientes do Contrato
de Gestão, assim como as alienações, deverão ter, cumprindo os
princípios constitucionais, analise e aprovação da CONTRATANTE.
3.1.21 – Dispor da informação oportuna dos usuários atendidos ou que
lhe sejam referenciados para atendimento registrando seus dados.
3.1.22 – Enviar à CONTRATANTE, nos prazos e instrumentos por ela
definidos, todas as informações sobre as atividades desenvolvidas na
Unidade, bem como sobre a movimentação dos recursos financeiros
recebidos e realizados.
3.1.23 – Encaminhar a CONTRATANTE as informações de que trata o item
anterior, até o dia 10 do mês subsequente ao das atividades
desenvolvidas, ou no dia útil que lhe for imediatamente posterior.
3.1.24 – Direitos dos Usuários:
Manter atualizado o prontuário médico e o arquivo médico
Justificar ao usuário ou ao seu representante, por escrito, as razões
técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato
profissional previsto neste Contrato.
Visita diária/PNH.
Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos
usuários.
Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos religiosa e
espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso.
Assegurar a presença de um acompanhante, em tempo integral, na
Unidade, nas internações de crianças, adolescentes, gestantes e idosos.
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3.1.26 – Fornecer na alta hospitalar, em papel timbrado: “INFORME DE
ALTA HOSPITALAR” constando no mínimo:
Nome do usuário. Nome da Unidade.
Motivo da internação (CID-10).
Data de admissão e data da alta.
Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais
empregados, quando for o caso.
Diagnóstico principal de alta e diagnostico secundário de alta.
O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento:
“Esta conta deverá ser paga com recursos públicos”.
Ciência do usuário, ou de seus representantes legais, na segunda via no
informe de alta hospitalar.
Informe hospitalar arquivado no prontuário.
3.1.27 – Implantar Pesquisa de Satisfação na alta hospitalar.
3.1.28 - realizar seguimento, análise e adoção de medidas de melhoria
diante das sugestões, queixas e reclamações que receber com respostas
aos usuários, no prazo máximo de 30 dias.
3.1.29 – Instalar um Serviço de Atendimento ao Usuário, independente da
auditoria (sem prazo).
3.1.30 – Identificar suas carências nos serviços diagnósticos e/ou
terapêutico que justifiquem a necessidade do encaminhamento do
usuário a outros serviços de saúde, apresentando a CONTRATANTE
mensalmente, relatório de encaminhamentos ocorridos.
3.1.31 Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças de oferta de
serviços, nos fluxos de atenção consolidados, nem na estrutura física da
Unidade, sem a prévia ciência e aprovação da CONTRATANTE.
3.1.32 – Possuir e manter em pleno funcionamento um Núcleo Hospitalar
de Epidemiologia – NHE.
3.1.33 – Implantar e manter um Núcleo de Manutenção Geral – NMG.
3.1.34 – Movimentar os recursos financeiros do contrato em conta
bancária especifica exclusiva, vinculada a Unidade.
3.1.35- Publicar anualmente, os relatórios financeiros e o relatório de
execução do presente Contrato de Gestão, no Diário Oficial, até o dia 30
de maio do ano subsequente.
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3.1.36 – Elaborar e encaminhar à Agencia Goiana de Regulação, Controle
e Fiscalização dos Serviços Públicos – AGE e à CONTRATANTE, em
modelos estabelecidos pela AGR, relatórios de execução, mensal, até o
dia 10 do mês subsequente ao trimestre.
3.1.37 – Elaborar e encaminhar relatório consolidado de execução e
demonstrativos financeiros, ao fim de cada exercício fiscal, devendo ser
apresentado à CONTRATANTE e à AGR até o dia 10 de janeiro do ano
subsequente.
3.1.38 – Anexar a Prestação de Contas os comprovantes de quitação de
despesas com água, energia elétrica e telefone, efetuados no mês
imediatamente anterior, e os comprovantes de recolhimento dos
encargos sociais e previdenciários relativos ao mês anterior.
3.1.39 – Comunicar, à CONTRATANTE e à AGR, todas as aquisições e
doações de bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30
dias após sua ocorrência.
3.1.40 – Tomar conhecimento, o mais breve possível, após assumir o
gerenciamento da Unidade dos contratos, convênios, cooperações
técnicas

e

outros

instrumentos

firmados

pela

CONTRATANTE,

manifestando-se, no prazo máximo de 30 dias a contar da assinatura
deste, quanto ao interesse em mantê-los.
3.1.41 – Havendo interesse em manter os contratos, convênios,
cooperações técnicas e outros instrumentos, conforme mencionado no
subitem anterior, a CONTRATADA deverá assumir tais instrumentos
transferindo-os para seu nome.
3.1.43 – Elaborar e publicar, no prazo máximo de 90 dias a contar da
assinatura deste instrumento, os regulamentos de recursos humanos,
financeiros e de aquisição de bens e serviços realizados com recursos
públicos, devendo os mesmos serem previamente aprovados pela
CONTRATANTE e pela AGR.
3.1.45 Realizar processo seletivo para contratação de Recursos Humanos
com a divulgação na Imprensa Oficial, além de manter capacitação
permanente dos profissionais.
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3.1.47 Providenciar a negociação e celebração de acordos coletivos de
trabalho, compatíveis com o praticado no mercado de trabalho.
3.1.48 Prever, em regulamento de compras, que a entidade não mantenha
nenhum tipo de relacionamento comercial ou profissional, como contratar
serviços, fazer aquisições, contratar funcionários, dentre outros, com
pessoas físicas e jurídicas que se relacionem com dirigentes que
detenham poder decisório.
3.1.49 – Elaborar regulamento próprio contendo os procedimentos que
deverão ser adotados para a contratação de obras, serviços, compras e
alienações,

consubstanciados

nos

princípios

gerais

de

licitação,

aprovado pelo Conselho de Administração e publicado no Diário Oficial
do Estado, no prazo máximo de 90 dias a partir da assinatura do Contrato
de Gestão.
3.1.51 – Empreender meios de obter receita própria complementar aos
recursos financeiros estimados no item 6.2, respeitando os princípios
deontológicos e à missão das entidades qualificadas como organização
social, gestora de patrimônio e serviços públicos, desde que respeitada a
aplicabilidade para alcance dos objetivos do presente Contrato, podendo
prestar serviços ambulatoriais e hospitalares, naquilo que exceder as
metas pactuadas no Plano Anual de Trabalho, aos hospitais sob a
gerencia estadual, que serão objeto de faturamento e pagamento
complementar, via administrativa, pela CONTRATANTE, tendo como
parâmetro de preço a tabela SUS e respeitando o Sistema Estadual de
Regulação.
3.1.52 – Criar/Alterar seu regimento Interno, obedecendo ao disposto no
inciso IV do artigo 5 da Resolução normativa – RN 007/2011 da TCE/GO
3.1.53 – Manter em seu quadro de funcionários o profissional pontuado
ou outro com as mesmas certificações ou capacitações técnicas até o
final da vigência do Contrato de Gestão, se no processo seletivo houve o
recebimento de pontos pela capacidade do seu corpo técnico.
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3.1.54 – Enviar, online, os registros relativos a todas as despesas
realizadas, assim que forem liquidadas, objetivando o controle de custos
efetivos e a devida fiscalização, assim que a CONTRATANTE, implantar
uma central informatizada de controle dos contratos de gestão.
Clausula Terceira - Das Obrigações
3.2 – CONTRATANTE
3.2.1 – Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, recursos
financeiros, materiais permanentes, equipamentos e instrumentos para a
organização, administração e gerenciamento da Unidade.
3.2.2 – Prover a CONTRATADA dos recursos financeiros necessários ao
fiel cumprimento da execução deste Contrato e a programar, nos
orçamentos dos exercícios subsequentes, quando for o caso, os
recursos necessários para custear os seus objetivos, de acordo com o
sistema de pagamento previsto.
3.2.3 – Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que
visem orientá-la na correta prestação dos serviços e metas pactuadas,
dirimindo as questões omissas neste Instrumento, dando-lhe ciência de
qualquer alteração no presente Contrato.
3.2.4 – Realizar o acompanhamento, mensalmente, por meio da AGPOS,
que observará in loco o desenvolvimento e cumprimento das atividades
de assistência prestada pela CONTRATADA aos usuários da Unidade.
3.2.5 – Realizar, semestralmente, por meio da AGPOS, avaliação global do
cumprimento das Metas e do Contrato sob os aspectos de gestão,
contábil, jurídico e, em especial, a assistência aos usuários, emitindo
parecer conclusivo, após o devido contraditório.
3.2.6 – Manter no sítio da SES/GO e no Portal da Transparência do
Governo do Estado, dados sobre este instrumento, sua execução e
avaliação, para consulta, a qualquer tempo, pelos cidadãos e usuários do
SUS.
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CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
4.1 – A vigência do presente Instrumento será de 12 meses, a contar da
outorga da Procuradoria Geral do Estado e a publicação do Instrumento
no Diário Oficial do Estado de Goiás, prorrogável dentro do limite legal,
no interesse de ambas as partes, mediante parecer favorável da AGPOS e
da AGR quanto à avaliação das Metas de Produção e dos Indicadores de
Desempenho e Qualidade, autorizada pelo Secretário de Estado de
Saúde.
4.2 – Antes do término da vigência deste Contrato, a CONTRATANTE e a
AGR, analisará a conveniência e a oportunidade administrativa de sua
renovação.
4.3 – Fica pactuado que a CONTRATANTE, a qualquer momento, poderá
rescindir o presente Contrato se for de interesse público em razão do não
cumprimento dos princípios basilares da Administração Pública.
CLAUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES
5.1 – O PRESENTE Contrato poderá ser alterado, mediante revisão das
Metas de Produção e dos valores financeiros inicialmente pactuados,
desde que prévia e devidamente justificada, mediante parecer favorável
da AGPOS e da AGR, e a autorização do Secretário de Estado da Saúde.
5.2 – Poderá, também, ser alterado para acréscimos ou supressões nas
obrigações, desde que devidamente justificado, e anterior ao termino da
vigência.
5.3 – As alterações de que tratam os itens acima deverão ser
formalizadas, por meio de termos aditivos, devendo para tanto ser
respeitado o interesse público e o objeto do presente Contrato.
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CLAUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
6.1 – Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Contrato
serão alocados para a CONTRATADA mediante transferências oriundas
da CONTRATANTE, sendo permitido à CONTRATADA o recebimento de
doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou
privadas, nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos seus
ativos financeiros e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver
sob sua administração, para o fortalecimento das ações e serviços
expressos nos objetivos deste Contrato de Gestão, desde que respeitada
a legislação vigente, ficando-lhe, ainda, facultado contrair empréstimos
com organismos nacionais e internacionais.
6.2.2 – Valor mensal: R$ 7.864.080,00. Composto de uma parcela fixa,
correspondente a 80%, e uma parcela variável, correspondente a 20%,
definida com base na avaliação do cumprimento das Metas e dos
Indicadores de Desempenho e Qualidade.
6.4 – Com o objetivo de captar recursos públicos e privados, a
CONTRATADA fica autorizada a celebrar convênios com os Poderes
Públicos Federal, Estadual e Municipal e iniciativa privada, respeitando
os objetivos do presente Contrato, a natureza da CONTRATADA, a
política de planejamento, regulação, controle e avaliação adotados pela
CONTRATANTE.
6.5 – Os recursos objeto dos itens 6.1 e 6.4 deverão ser utilizados de
forma complementar aos recursos do Contrato de Gestão, no custeio das
atividades

desenvolvidas

na

CONTRATADA,

nos

investimentos

destinados a ampliação e melhoria dos serviços e da estrutura física,
bem como na manutenção, atualização e renovação tecnológica.
6.6 – A liberação dos recursos financeiros deverá ser conformidade com
o Plano de Aplicação e obedecerá rigorosamente ao Quadro de
Destinação dos Recursos Financeiros.
6.9 – As metas e os Indicadores serão avaliados semestralmente e, em
caso de não cumprimento, será efetuado o desconto de, até, 20% no
montante a ser repassado.
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6.11 – Na vigência do presente Contrato, além do valor global mensal,
poderão ser repassados recursos com fins justificados e específicos, a
titulo de investimentos. Entendem-se, por investimentos, todos os
repasses financeiros pactuados com a CONTRATADA e realizados pela
CONTRATANTE visando melhorias da área física e/ou aquisição de
equipamentos.
6.11.1 – Os repasses a título de investimento serão efetuados pela
CONTRATANTE mediante novo processo administrativo especifico, onde
serão descritas as justificativas e o detalhamento do aporte financeiro a
ser realizado, podendo o repasse ser de valor total ou complementar ao
investimento realizado pela própria CONTRATADA.
6.13 - Nos pagamentos a serem realizados, conforme o item 6.2, poderá
haver alterações quando da instalação definitiva da Central Remota de
Laudos – CRL. Nessa situação, no repasse mensal será descontado o
valor relativo ao previsto para realização de exames e emissão de laudos
atendidos pela CRL.
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CLAUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS HUMANOS
7.1- A CONTRATADA utilizará os recursos humanos necessários e
suficientes para realização das ações previstas neste Contrato e seus
Anexos, de acordo com um plano de gestão de recursos humanos,
considerando um modelo misto de trabalhadores, em que uma parcela
será de servidores da CONTRATADA, mantidos pela CONTRATANTE, e
outra parcela de funcionários contratados, mediante processo seletivo,
pela CONTRATADA.
7.2- A CONTRATADA, responderá pelas obrigações, despesas, encargos
trabalhistas, securitários, previdenciários e outros, na forma da
legislação em vigor, relativos aos empregados necessários na execução
dos serviços contratados, sendo-lhe defeso invocar a existência deste
Contrato

para

eximir-se

daquelas

obrigações

ou

transferi-las

à

CONTRATANTE.
7.3- A CONTRATADA poderá utilizar, no máximo, 60% dos recursos
públicos

repassados

com

despesas

de

remuneração,

encargos

trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos
seus dirigentes, empregados e servidores públicos cedidos à Unidade.
7.4-

Utilizar,

como

critério

para

remuneração

dos

empregados

contratados a negociação e a celebração de acordos coletivos de
trabalho vinculados ao cumprimento das metas estipuladas, à redução
interna dos custos ou ao aumento da produtividade da instituição,
sempre compatíveis com o praticado no mercado de trabalho.
7.5- A CONTRATANTE poderá colocar, à disposição da CONTRATADA,
servidores públicos estaduais de seu quadro de pessoal permanente,
sendo garantidos aos servidores todos os direitos e vantagens
estabelecidos em lei, vedada a incorporação de qualquer vantagem
pecuniária que vier a ser paga pela CONTRATADA aos vencimentos ou à
remuneração de origem do servidor cedido.
7.6- É vedado o pagamento de vantagem pecuniária permanente pela
CONTRATADA a servidor cedido com recurso proveniente do Contrato
de Gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de
função temporária de direção ou assessoria.
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7.7- É vedada a contratação de servidores públicos em atividade, salvo
os casos em que houver previsão legal e compatibilidade de horário.
7.11- A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 20 dias a contar da
assinatura deste Instrumento, realizar levantamento e informar a
CONTRATADA, acerca dos servidores efetivos que desejam CONTINUAR
ou NÃO lotados na Unidade.
7.12- Após a realização desse levantamento, no mínimo, 50% dos
recursos humanos necessários à execução dos serviços deverá ser
composto por servidores cedidos pela CONTRATANTE.
7.13- A CONTRATANTE deverá deduzir, do montante total mensal devido
à CONTRATADA, o valor mensal de seu gasto com folha de pagamento,
referente aos servidores da CONTRATANTE que permanecerão lotados
na Unidade.
7.14- No caso de alterações desses quantitativos, com acréscimos ou
reduções do percentual de 50%, os ajustes serão definidos conforme o
item 1.2 deste Contrato.
7.15- Considerando que na gestão de trabalhadores adotada para a
Unidade há diferenças no regime jurídico (estatutário e celetista), na
carga horária e no dimensionamento da necessidade de pessoal, será
adotado como critério para calculo do custo da folha de pagamento dos
servidores da CONTRATANTE, lotados na Unidade: a razão do
dimensionamento da necessidade de servidores entre a CONTRATADA e
a CONTRATANTE (por níveis), multiplicada pelo número de servidores da
CONTRATANTE mantidos na Unidade (de cada nível), multiplicado pelos
salários e encargos de referencia de cada nível da CONTRATANTE.
7.21- A capacitação dos servidores colocados à disposição da
CONTRATADA será promovida e custeada pela mesma, cabendo a essa
autorizar a participação em eventos, observada a necessidade de
registro nas respectivas pastas funcionais.
7.22-

A

CONTRATADA,

a

qualquer

tempo,

poderá

devolver

à

CONTRATANTE servidor público que lhe foi cedido, justificadamente, e
haverá abertura de Processo Administrativo Disciplinar, não podendo ser
alegada como justificativa para eventual descumprimento das Metas e/ou
dos Indicadores pactuados.
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CLAUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PELA
CONTRATANTE
8.1- A CONTRATANTE, responsável pelo acompanhamento e avaliação,
instituiu por meio da Portaria 089/2012-GAB/SES-GO, de 15/03/2012 a
Assessoria de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais – AGPOS,
vinculada

a

Superintendência

de

Gerenciamento

das

Unidades

Assistenciais de Saúde – SUNAS, para esse fim.
8.2- Será instituída uma Comissão Unificada de Monitoramento e
Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG, para acompanhar este
Contrato de Gestão, composta por, no mínimo, 3 membros, sendo:
a)

1 representante da AGPOS, coordenador da Comissão;

b)

1 representante da Superintendência de Controle e Avaliação

Técnica de Saúde – SCATS;
c)

1 representante da CONTRATADA.

8.3- A execução do presente Instrumento será acompanhada pela AGPOS
e COMACG, por meio dos dispostos neste Contrato, seus Anexos e
instrumentos definidos pela CONTRATANTE.
8.4- A AGPOS e/ou COMACG receberá, da CONTRATADA a Prestação de
Contas semestral, podendo solicitar, a qualquer tempo, documentos
complementares para subsidiar seus trabalhos.
8.5- A AGPOS encaminhará o Relatório Técnico da Avaliação ao
Secretário de Estado da Saúde e a Gerencia de Contratos e Convênios –
GCC, que o enviara a CONTRATADA para ciência e justificativa.
8.14- A CONTRATANTE, por meio da AGPOS e/ou COMACG, e a AGR
darão especial atenção ao cumprimento das metas e Indicadores de
Desempenho e de Qualidade e definirão, em separado, o valor variável,
previsto no item 6.10 deste Contrato de Gestão, a ser objeto de acerto
com a CONTRATADA.
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CLAUSULA NONA – DOS BENS PÚBLICOS
9.1- Os bens públicos necessários ao cumprimento do Contrato de
Gestão serão destinados à CONTRATADA, mediante Termo de permissão
de Uso, conforme Anexos VII e VIII.
9.2- Os bens moveis públicos permitidos poderão ser alienados e/ou
substituídos por outros de igual ou o maior valor, desde que previamente
autorizada pela CONTRATANTE e que tenha sido providenciada a
respectiva avaliação, ficando condicionado à integração dos novos bens
ao patrimônio do Estado.
9.3-Permanecem cedidos à CONTRATADA, a titulo de permissão de uso,
observados os requisitos estabelecidos no art. 3º, inciso II, alínea “a” do
Decreto nº 5.061 de 18 de junho de 1.999, e pelo prazo do presente
Contrato, os bens moveis e imóveis, equipamentos e instalações
constante na Permissão de Uso, cabendo à PERMISSIONÁRIA mantê-los
e deles cuidar como se seus fossem, restrito o uso e destinação à
consecução das finalidades traçadas e observados os objetivos e metas
previstos neste instrumento.
9.4- Faculta-se seu uso em ações que visem o fortalecimento de
parcerias técnicas, cientificas e profissionais, com ou sem geração de
recursos financeiros, desde que previstas no estatuto da CONTRATADA,
e os valores arrecadados se revertam para a manutenção dos serviços,
e/ou ampliação do numero de pacientes atendidos, e/ou reaparelhamento
do acervo patrimonial, respeitando os objetivos e obrigações deste
Contrato.
9.5 – A CONTRATADA deverá, trimestralmente, apresentar Relatórios à
CONTRATANTE

especificando

os

bens

objetos

dos

Termos

de

Permissão de Uso com as respectivas classificações, qualificações e
estado de conservação.
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CLAUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.1- A Prestação de Contas a ser apresentada semestralmente e a
qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, far-se-á por
meio de relatório pertinente à execução deste Contrato de Gestão,
contendo

comparativo

específico

das

metas

propostas

com

os

resultados alcançados, acompanhados dos demonstrativos financeiros
referentes aos gastos e receitas efetivamente realizadas.
10.2- A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer
informação solicitada, na formatação e periodicidade determinada.
10.3- A Prestação de Contas deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
a)

Relatórios contábeis e financeiros.

b)

Relatório do Cumprimento de Metas.

c)

Relatórios referentes aos Indicadores de desempenho e Qualidade

estabelecidos para a unidade.
d)

Relatório de Custos.

e)

Censo de Origem dos usuários atendidos.

f)

Pesquisa de Satisfação dos Usuários.

g)

Relação de Servidores remunerados em razão de exercício de

função temporária de assessoria ou direção.
h)

Relatório detalhando a qualificação e o estado de conservação dos

bens constantes do Termo de Permissão de Uso.
i)

Outras, a serem definidas, de acordo com o tipo de Unidade.

j)

Todos os outros exigidos pelo artigo 21 da RN 007/2011 do

TCE/GO.
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CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DA CONTRATADA PELA AGR.
11.1-

A

regulação,

controle

e

fiscalização

das

atividades

da

CONTRATADA, com base nas disposições deste Contrato de Gestão e de
Lei Nº 13.569, de 27 de dezembro de 1.999 e seu Regulamento, será feita
pela Agencia Goiana de regulação, Controle e Fiscalização de Serviços
Públicos – AGR.
11.1.1 A regulação, controle e fiscalização considerará com especial
atenção o disposto no art. 2º da Lei 13.569/1999 e ainda:
I.

A regulação, controle e fiscalização serão feitas com inteira

independência decisória em relação a qualquer ente publico ou privado,
com tecnicidade, transparência, objetividade e celeridade em suas ações,
determinados pelo art. 4º da Lei Nº 17.268, de 04 de fevereiro de 2011.
II.

O reajuste anual dos valores deste Contrato de Gestão e sua

revisão a cada cinco anos.
III.

A edição de normas regulatórias com base na Constituição,

leis, decretos e neste Contrato de Gestão.
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA
CONTRATADA
16-A CONTRATADA obriga-se a manter, permanentemente, no mínimo as
seguintes ações de transparência:
I.

Manter em seu site na internet um portal de transparência

em que, obrigatoriamente sejam mostrados:
a. O Contrato de gestão e seus eventuais aditivos.
b. O seu regulamento de contratação de bens e serviços.
c. Todos os contratos que tenha assinado.
d. Seus registros contábeis, balanços, balancetes e demais
demonstrativos contábeis, mensais e anuais e outras
periodicidades.
e. Relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades e
outros que tenham produzido.
f. Atas de reuniões.
g. Regulamento de contratação de pessoal.
h. Chamamento Público, com critérios técnicos e objetivos,
para recrutamento e seleção de empregados.
i. Resultados dos processos seletivos simplificados.
j. Relação mensal dos servidores públicos cedidos.
k. Relação mensal dos servidores que foram devolvidos ao
Estado de Goiás.
l. Relação dos membros da diretoria e das chefias de seu
organograma.
m. Pareceres técnicos e jurídicos sobre qualquer assunto, ação
ou atividade que tenham sido emitidos.
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